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On podem trobar les diferents convocatòries de subvencions?

Quan l’entitat es planteja desenvolupar un projecte
associatiu ha de tenir present que caldrà mobilitzar
recursos per poder donar resposta a les seves inquietuds
i interessos de manera col·lectiva. Aquests recursos són
de molts tipus, no només econòmics tot i que, sovint, són
necessaris. És aleshores quan pot valorar que pel bon
desenvolupament es necessita sol·licitar recursos públics,
tenint sempre ben present que la sol·licitud de subvencions
per a obtenir finançament públic és un eina més per a
arribar a complir els objectius, no una finalitat en sí.

Cercadors de subvencions

publicació del Centre de Recursos
per a les Associacions Juvenils

• Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona: crajbcn.cat/taulell-dajutspremis-i-subvencions/

• Torre Jussana - Centre de serveis a les associacions: bcn.cat/tjussana
• Xarxanet: xarxanet.org/financaments
També podeu inscriure-us a:

• Punt Info, butlletí setmanal del CRAJ amb informació d’interès per les associacions juvenils (crajbcn.cat/butlleti-setmanal-punt-info)

Tot projecte ha de seguir una sèrie de fases que en
garanteixen la bona gestió, des del primer moment
amb una bona detecció de la necessitat, l’establiment
d’objectius, l’execució i l’avaluació i valoració de com ha
anat. A més el procés d’elaboració i desenvolupament del
projecte és clau pel seu bon resultat, i cal fer partícips a
totes les persones membres de l’associació o de l’àrea en
concret en el seu plantejament.

• Butlletins periòdics dels diferents cercadors de subvencions.
• Butlletins de les associacions i federacions que difonen subvencions.
• Cercadors de butlletins oficinals de les diferents administracions.
I si necessitem suport?
Podeu sol·licitar una càpsula formativa a mida personalitzada i gratuïta per a la vostra entitat
juvenil. Us presentem un tast del catàleg per a que podeu conèixer les diferents temàtiques
que es us proposem treballar, tot i que si teniu ganes de treballar algun tema que no apareix
en aquest llistat també ens ho podeu fer servir i ens adaptem!

A continuació es detallen les tres grans fases del cicle d’un projecte, tot i que a la Guia de projectes elaborada pel CRAJ
podeu trobar la informació àmpliament més detallada:
• Preparació del projecte

• El pla estratègic de l’entitat

Abans de la descripció dels diferents aspectes que contempla un projecte, és important tenir present:

• Disseny, seguiment i avaluació de projectes

a) Planificació

• Eines de finançament privat

Conèixer la realitat en la qual es vol intervenir.

• Organització d’intercanvis juvenils

- Fer partícips a les persones voluntàries i les diferents persones professionals, que es facin càrrec del projecte i de la
seva redacció.

• Gestió participativa interna i externa

- Establir les diferents activitats del projecte en els terminis i condicions que l’entitat i el seu equip responsable pugui
assumir.

• Fiscalitat a les associacions

- Identificar els recursos propis i externs que pot obtenir l’associació, per tal de determinar la viabilitat del projecte.

No oblideu que per qualsevol dubte podeu demanar una assessoria
gratuïta de al CRAJ a través del telefon. 93 265 52 17 o del correu
assessoraments@crajbcn.cat.

• Comptabilitat bàsica per a entitats

- Descriure l’avaluació del projecte. L’avaluació no només representa l’anàlisi dels resultats un cop s’ha finalitzat el
projecte, sinó que és un procés que s’inicia des de la planificació del mateix.
b) Redacció
El projecte ha de mantenir una estructura que permeti saber en cada moment en quin punt de l’estructura general del
text es troba:

Assessoraments: servei personalitzat per a associacions, col·lectius i grups de joves de la
ciutat de Barcelona

lbutlletí

- Assessoria de constitució i funcionament d’entitats

núm.155 Gener 2018

- Assessorament d’autodiagnosi

- Mantenir en les diferents parts del projecte una coherència en tots els seus aspectes.

- Assessoria de finançament associatiu

- Redactar un text uniforme, amb continguts clars i concrets.

- Assessoria legal, fiscal i comptable

• Execució i seguiment del projecte

- Assessoria de comunicació
- Assessoria de gestió de projectes

L’execució del projecte és la realització o desenvolupament del projecte, les seves diferents fases, accions i activitats. En
el cas que sigui per presentar a una sol·licitud de subvenció caldrà seguir el model presentat a la sol·licitud de subvenció.

A grans trets, la finalitat de l’avaluació del projecte que s’ha realitzat consisteix en obtenir la suficient informació per
determinar quins resultats s’han aconseguit i quins aspectes caldrà modificar o tenir més en compte en properes
ocasions i saber si realment s’ha aconseguit allò que els membres havien proposat i en quin grau i si és que no, detectar, en
la mesura del possible, el perquè, i en segon lloc, millorar la qualitat de les accions i les que es puguin plantejar en el futur.
A partir de l’avaluació del projecte es podrà determinar el grau d’implementació del projecte, la cobertura del projecte i
el seu impacte.

Informa’t de qualsevol tema relacionat amb l’associacionisme www.crajbcn.cat/
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• Avaluació del projecte
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El seguiment té per objectiu, a més de facilitar l’avaluació final del projecte, revisar la seva execució per tal de, si fos
el cas, modificar aspectes concrets del projecte que permetin la seva possible reorientació per aconseguir les metes
plantejades en el seu inici.
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o vine a buscar-lo al CRAJ:
C. Gran de Gràcia 190-192
(al costat de
Fontana)

Aquesta obra es pot copiar, distribuïr i comunicar publicament, citant sempre al
Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona.
No es pot utilitzar amb finalitats comercials.
Més informació: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Disseny i maquetació: Argus Disseny, SL.
Redacció de continguts: Marina Rahola - CRAJ
Impressió: El tinter
Dipòsit Legal: B-17327/2000
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El projecte
presentat a subvencions
ha de ser redactat de
forma conjunta entre els
membres de l’entitat

Comencem el 2018 amb la publicació del
tradicional butlletí amb la informació
de les diferents convocatòries d’ajuts,
premis i subvencions que han tingut
lloc durant el passat 2017. Aquest
document neix amb la voluntat de ser
una eina informativa per a les entitats,
col·lectius i grups de joves de la ciutat
de Barcelona sobre les possibles
convocatòries de finançaments públics
on es poden presentar la majoria de
projectes associatius.
Amb aquesta publicació facilitem la feina
de les entitats, doncs permet preveure
quines convocatòries s’adapten als
vostres projectes i quan es possible que
surtin convocades, basant-vos en els
criteris i les dates de convocatòria de
l’any anterior. Amb la mateixa voluntat
esperem que us aneu familiaritzant
amb les bases de les convocatòries,
els criteris i requisits, per així, quan
arriba el moment de la convocatòria
haver pogut treballar prèviament el
disseny i la redacció del projecte fet
que, de segur, facilitarà la presentació
i la documentació de la subvenció,
adaptant-se a les particularitats de
cada convocatòria.

ESPAI JOVE LA FONTANA

Com veureu la taula està distribuïda per
institucions finançadores. La majoria
subvencions es convoquen durant el
primer trimestre de l’any, però, de fet, el
període de publicació de subvencions i
ajuts s’allarga durant tots els mesos.
Tot i que és important que elaboreu els
vostres projectes i recopileu tota la
documentació que preveieu que caldrà
adjuntar abans que es publiquin les
convocatòries de subvencions cal que
tingueu present en tot moment que els
projectes són importants més enllà de
les convocatòries de subvencions.
Els projectes són un conjunt d’activitats
i accions per tal d’aconseguir uns
objectius i resultats esperats dins d’un
termini i amb uns recursos determinats.
El projecte ha de ser redactat de forma
conjunta i de consens entre els membres
de l’entitat i el fet de dissenyar de forma
prèvia a la presentació de la sol·licitud de
subvencions un projecte permet donar
forma als objectius des del principi, ajuda
a establir les prioritats i les finalitats de
l’associació segons uns criteris comuns
de manera organitzada i coneguda per
totes les persones sòcies i implicades,
abandonant la improvisació i l’atzar.

Gran de Gràcia, 190-192 |08012 Barcelona | Tel. 93 265 52 17 |craj@crajbcn.cat

Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Estatal
UE

Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran

Institut Català de les Dones - Generalitat de
Catalunya

Subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana,
promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i difondre la realitat i
l’actualitat religiosa

Subvencions per a projectes de recuperació i foment de la memòria democràtica, i
de promoció de la pau i dels drets humans.

Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica

Subvencions per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments
commemoratius 2017

Subvencions a entitats sense ànim de lucre dins l’oferta d’accions d’educació per al
desenvolupament, any 2017

Subvencions per a la promoció dels drets humans a l’àmbit internacional, any 2017

Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament, any 2017

Subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre, en els àmbits de Benestar
Social, d’Igualtat i Ciutadania i del Respir per a famílies cuidadores de persones
amb discapacitat i/o malaltia mental, per a l’any 2017

Subvencions de fires, mostres, mercats i festivals de referència organitzats per ens
locals i entitats privades 2017

Subvencions per finançar projectes educatius a favor d’entitats sense finalitat de lucre

Subvencions destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional
organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre

Subvencions per finançar programacions d’activitats anuals de federacions que
fomentin la difusió de la cultura popular

Subvencions per a finançar projectes educatius innovadors, a favor d’associacions
de mares i pares d’alumnes de l’àmbit de la demarcació de la Diputació de Barcelona

Subvencions destinades a finançar festivals artístics

Subvencions per a fomentar les programacions d’arts escèniques i musicals
adreçades a escolars

Subvencions per a l’impuls socioeconòmic del territori

Subvencions destinades a l’arranjament i adequació de locals d’ús de les entitats
inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona per a l’any 2017

Subvencions per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes

Ajuts per donar suport a projectes artístics emergents en el terreny de les arts
escèniques, realitzats en format d’espectacle en viu amb la finalitat d’afavorir-ne la
inserció al mercat de la ciutat de Barcelona

Subvencions per al suport a l’organització de premis i concursos que contribueixin al
desenvolupament de públics per a la cultura

Subvencions per a projectes puntuals artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol
disciplina cultural d’interès per a la ciutat

Subvencions per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per
realitzar projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona

Convocatòria de subvencions per a inversions per a la realització d’estudis
d’impacte acústic i la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic dels
establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona per a l’any 2017

Subvencions per l’arranjament i adequació dels locals d’entitats de caire cultural
representatives d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona
per l’any 2017

Ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l’impost sobre béns immobles
corresponent a establiments culturals de la ciutat de Barcelona dedicats a
l’exhibició o al comerç cultural de caràcter privat

Subvencions en inversions per rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral,
auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona i la
seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2017

Convocatòria de subvencions de locals d’entitats de caire cultural representatives
d’altres ciutats i comunitats autònomes

Premi 8 de març- Maria Aurèlia Capmany, edició XXXI de Barcelona

Subvencions per a la campanya d’activitats de vacances per a l’any 2017

Subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de la justícia global i la cooperació internacional

Subvencions per planificar, gestionar i fer un seguiment dels plans de
desenvolupament comunitaris a la ciutat de Barcelona 2017

Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans i processos de
desenvolupament comunitaris de caràcter pluriennal a la ciutat de Barcelona

Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2017

Objecte de subvenció

DOGC 7336 24/03/2017

DOGC 7379 29/5/2017

DOGC 7356 25/04/2017

DOGC 7234 26/10/2016

DOGC 7355 24/04/2017

BOPB 14/07/2016

BOPB 22/06/2017

BOPB 30/11/2017

BOPB 20/12/2017

BOPB 27/02/2017

BOPB 12/07/2017

BOPB 09/03/2017

BOPB 09/03/2017

BOPB 09/03/2017

BOPB 21/04/2017

BOPB 05/05/2017

BOPB 13/10/2017

BOPB 27/04/2017

BOPB 09/08/2017

BOPB 29/05/2017

BOPB 04/09/2017

BOPB 10/04/2017

BOPB 02/06/2017

BOPB 10/07/2017

BOPB 13/09/2017

BOPB 31/05/2017

BOBP 01/09/2017

BOBP 14/06/2017

BOPB 31/05/2017

BOPB 24/01/2017

BOPB 09/01/2017

BOPB 23/02/2017

BOPB 19/06/2017

BOPB 16/11/2017

BOPB 27/12/2016

Convocatòria

12/09/2017

25/04/2017

15/06/2017

22/05/2017

09/06/2017

24/05/2017

07/06/2017

13/07/2017

31/01/2018

31/01/2018

20/03/2017

22/07/2017

08/04/2017

08/04/2017

08/03/2017

19/05/2017

25/05/2017

27/10/2017

27/06/2017

27/09/2017

06/07/2017

30/10/2017

04/05/2017

03/07/2017

31/07/2017

16/10/2017

28/06/2017

29/09/2017

30/09/2017

28/06/2017

04/02/2017

01/02/2017

21/03/2017

17/07/2017

28/12/2017

02/02/2017

Data de lliurament
darrera convocatòria

Institució (Àrea / Departament)

Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge
Ajuts per a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau
per al curs 2017-2018
DOGC 7430 09/08/2017

Departament d’Afers i Relacions Institucionals
i Exteriors i Transparència

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació
General

Direcció de Relacions Internacionals

Àrea d’Atenció a les Persones

Àrea de Cultura, Educació i Esports

Àrea de Treball, Economia i Planificació
Estratègica

Institut de cultura de Barcelona

Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i
Transparència

Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Gerència de Presidència i Economia

Direcció de Serveis d’Acció Comunitària

Activitats i serveis

Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Subvencions amb càrrec a l’assignació de l’IRPF

Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials

Direcció General de Mitjans de Comunicació

Subvencions per al manteniment, funcionament i equipament d’associacions
juvenils i entitats prestadores de Serveis a la joventut d’àmbit estatal

Subvencions a la realització de programes d'interès general amb càrrec a
l'assignació tributària de l'IRPF

Subvencions estatals destinades a projectes d’atenció a dones i nenes víctimes de
tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual per a l’any 2016

Subvencions a programes dirigits a persones immigrants nacionals de tercers
països 2017

Ajuts destinats a associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre, l’objecte
sigui l’atenció a les víctimes del terrorisme

Subvencions a actuacions dirigides a la compensació de desigualtats en educació 2017

Subvencions per a l’atenció educativa de persones amb necessitats educatives
especials 2017

Subvencions estatals per a despeses de funcionament de fundacions i associacions
vinculades amb partits polítics amb representació a les Corts Generals

Subvencions estatals per a l’edició de revistes culturals

Ajuts a entitats sense ànim de lucre per desenvolupar projectes arxivístics

Ajuts a entitats per a la millora de les instal·lacions i l’equipament dels seus arxius

Subvencions a actuacions que afavoreixin la utilització de les TIC per part de
l’alumnat amb necessitats educatives especials de discapacitat

Subvencions per a l’acció i la promoció cultural

Subvencions a entitats sense ànim de lucre que promoguin la lectura i les lletres espanyoles

Subvencions a accions de cooperació al desenvolupament corresponents a l’any 2017
per la realització de projectes d’innovació al desenvolupament

Subvencions a accions de cooperació pel desenvolupament corresponents a l’any
2017 per a la realització de projectes d’acció humanitària

Subvencions per al finançament de congressos, seminaris i jornades relacionades
amb la cooperació al desenvolupament

Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d’educació per al
desenvolupament

Subvencions per a projectes en promoció de la pau 2017-2018

Subvencions per a federacions i confederacions d’AMPA

Subvencions a projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones
internades i alliberades condicionals 2017

Ajuts per les associacions de persones estudiants universitàries

Subvencions per al desenvolupament d’iniciatives que contribueixin al foment del
periodisme i a l’enfortiment de l’espai català de comunicació

Subvencions per a la promoció de la música, de caràcter professional, en els àmbits
de la recerca, la formació, la producció, les publicacions i el projectes globals

Subvencions a formacions musicals estables

Subvencions a festivals de música

Subvencions a la producció de llargmetratges cinematogràfics i per afavorir-ne el
rendiment industrial derivat de l’explotació i la difusió

Subvencions per a la producció de curtmetratges cinematogràfics

Subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals

Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges per a
l’explotació posterior a l’estrena en sales d’exhibició cinematogràfica i per a la
subtitulació en català de sèries

Subvencions per a la subtitulació i el doblatge en català de llargmetratges d’estrena
en sales d’exhibició cinematogràfica

Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana o la llengua de signes
catalana en productes i serveis tecnològics

Subvencions per a projectes d’entitats sense ànim de lucre per al foment de l’ús de
la llengua catalana a Catalunya

BOE 161 07/07/2017

BOE 139 12/06/2017

BOE 209 31/08/2017

BOE 71 24/03/2017

BOE 169 17/07/2017

BOE 72 25/03/2017

BOE 219 11/09/2017

BOE 219 11/09/2017

BOE 238 03/10/2017

BOE 96 22/04/2017

BOE 191 11/08/2018

BOE 191 11/08/2017

BOE 219 11/09/2017

BOE 47 24/02/2017

BOE 50 28/02/2017

BOE 168 15/07/2017

BOE 181 31/07/2017

BOE 212 04/09/2017

DOGC 7351 18/04/2017

DOGC 7371 17/05/2017

DOGC 7472 11/10/2017

DOGC 7393 19/06/2017

DOGC 7395 21/06/2017

DOGC 7379 29/05/2017

DOCG 7333 21/03/2017

DOGC 7409 11/07/2017

DOGC 7357 26/04/2017

DOGC 7014 16/12/2016

DOGC 7428 07/08/2017

DOGC 7428 07/08/2017

DOGC 7022 21/12/2017

DOGC 7022 21/12/2016

DOGC 7022 21/12/2015

DOGC 7364 08/05/2017

14/09/2017

06/08/2017

31/07/2017

30/09/2017

14/04/2017

07/08/2017

25/04/2017

09/10/2017

09/10/2017

25/10/2017

17/05/2017

11/09/2017

01/09/2017

09/10/2017

27/03/2017

22/03/2017

22/09/2017

21/09/2017

02/10/2017

01/06/2017

15/06/2017

25/10/2017

07/07/2017

26/10/2017

09/08/2017

12/04/2016

10/05/2017

16/05/2017

06/02/2017

27/09/2017

27/09/2017

01/11/2017

31/10/2017

30/10/2017

22/05/2017

Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca (AGAUR)

Ajuts Injuve per a la Creació Jove 2015

BOE 192 12/08/2017

Segons convocatòria

Oficina de suport a la iniciativa cultural

Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya

Subvencions a programes de prevenció i control de la infecció per VIH i sida 2017

jovecat.gencat.cat/ca/temes/
participacio_i_solidaritat/erasmus/

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

Ministeri de l’Interior

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació –
Agència Espanyola de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament (AECID)

Agència Catalana de Cooperació

Departament de Justícia

Departament de Cultura – Institut Català de
les Empreses Culturals

ICIP (Institut Català Internacional per la Pau)

Programa Erasmus +

Comissió Europea

*La convocatòria correspon a la publicació de la subvenció en el Butlletí Oficial. El període de sol·licitud comença el dia següent a la seva publicació fins el dia que marqui la convocatòria.

