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Consells per llegir bé les bases d’una convocatòria

On podem trobar subvencions?

Què és una convocatòria?

Cercadors de subvencions

La convocatòria és l’eina per comunicar públicament una subvenció a través dels butlletins o diaris oficials corresponents. A
més d’informar de la data màxima de presentació de la sol·licitud, la convocatòria concreta les condicions de la subvenció,
és a dir, les seves bases específiques. És per això que se li ha de prestar una acurada atenció per descobrir clarament quin
tipus d’accions són subvencionades.

• Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona: crajbcn.cat
• Torre Jussana - Centre de serveis a les associacions: bcn.cat/tjussana
• Xarxanet: xarxanet.org/financaments
• Fundació Hazlo posible: solucionesong.org

Els diferents punts que, generalment, conté una convocatòria són els següents:
1. Objecte de la convocatòria i programes i/o activitats subvencionables
En aquest apartat s’explica quina és la finalitat d’aquesta i quines característiques han de tenir els projectes i activitats
susceptibles de ser subvencionats.

També podeu inscriure-us a:

2. Termini de la convocatòria i documents a presentar
En el termini s’especifiquen les dates d’inici i final de la convocatòria. El llenguatge administratiu utilitza paraules del
tipus “X dies naturals o hàbils a partir de l’endemà de la publicació”.

• Butlletins periòdics dels diferents cercadors de subvencions.
• Butlletins de les associacions i federacions que difonen subvencions.
• Cercadors de butlletins oficinals de les diferents administracions.

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

I si necessitem suport?

S’ha de tenir present la diferència entre els dies naturals i hàbils:

3. Requeriments de les entitats beneficiàries
Per sol·licitar la subvenció i per presentar-se a la convocatòria cal complir
una sèrie de requisits i hem d’estar atents a llegir-los acuradament per
decidir si la nostra associació i la nostra proposta de projecte si ajusta
i, per tan, la presentem.

Recursos sostenibles per a entitats
Organització d’intercanvis juvenils
Fer un bloc sense saber-ne gaire: WordPress
L’ús de l’espai públic
La comunicació assertiva

Els aspectes que apareixen poden ser l’àmbit de treball de l’entitat
(social, cultural, cooperació, etc.), l’àmbit d’acció d’aquesta (local,
comarcal, tota Catalunya, etc.), el col·lectiu d’atenció, etc.

Comptabilitat bàsica per a entitats
SEO per a redactors de continguts web
Disseny, seguiment i avaluació de projectes, etc.

4. Característiques dels projectes
En aquest punt s’especifica quines són les actuacions que són subvencionables, concretar més quines característiques
han de tenir les persones que participen en aquestes actuacions i exactament el període en el qual s’han de portar a
terme aquestes actuacions.

O podeu sol·licitar un assessorament del CRAJ:
- Assessoria de constitució i funcionament d’entitats
- Assessoria de finançament associatiu
- Assessoria de comunicació
- Assessoria de disseny i gestió de projectes

Demaneu cita a:

assessoraments@crajbcn.cat

932655217
Més informació trucant al:

n
Gra
sa

ia
r àc
de G

7. Obligacions de l’atorgament de la subvenció
S’ha de tenir clar que rebre la subvenció genera l’obligació de prestar justificació de la realització de les activitats i
de la finalitat del finançament. Les obligacions que se’n generen poden ser des de la presentació dels documents, la
justificació d’activitats i econòmica del projecte, així com també la presentació de les factures originals.

núm.151 Gener 2017

- Assessoria legal, fiscal i comptable

6. Pressupost global de la convocatòria, import de la subvenció per
projecte i percentatge i conceptes que es financen
És l’apartat de les bases on s’indica quina és la dotació econòmica
amb la que compta la convocatòria i l’import màxim que financen ens
permet conèixer, de forma aproximada, quants projectes comptaran amb
finançament.
També s’indica fins a quin percentatge màxim del projecte presentat
podrà ser subvencionable econòmicament així com un llistat de
despeses que es poden sol·licitar per a ser subvencionades i es facilita,
generalment, un model per l’elaboració del pressupost per comprovar si
realment podem presentar factures pels conceptes que la convocatòria
subvenciona.

lbutlletí

Assessoraments: servei personalitzat per a associacions i grups de joves

5. Criteris de valoració
S’expliquen els elements que tindran en compte els responsables de l’avaluació per puntuar i seleccionar les propostes
guanyadores.
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Informa’t de qualsevol tema relacionat amb l’associacionisme www.bcn.cat/craj
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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/

Convocatòria

subvencions 2017

901

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:

•Dies naturals: Són tots els dies de l’any, inclosos caps de setmana.
•Dies hàbils: Corresponen als dies laborables per tant, no heu de comptar diumenges o festius però sí els dissabtes.

La convocatòria
concreta les condicions de
la subvenció, és a dir, les
seves bases específiques

publicació del Centre de Recursos
per a les Associacions Juvenils
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És important
tenir-ho tot a punt a
abans que es publiquin
les subvencions

Una vegada més, el butlletí 901 del Centre
de recursos per a les Associacions
Juvenils de Barcelona comença l’any
amb la publicació de la informació sobre
les diferents convocatòries d’ajuts,
premis i subvencions de l’any 2016, per
mantenir informats i informades a les
entitats, col·lectius i grups de joves de
la ciutat sobre els diferents possibles
finançaments que poden presentar
projectes en el 2017.
Les possibilitats de finançament d’una
entitat són de diferent tipus: finançament
propi, privat i públic. El que us mostrem
en aquest butlletí és un extracte de les
subvencions més importants que s’han
convocat en el passat 2016, sent les que
més s’ajusten a l’activitat i projectes
associatius de les entitats juvenils.
L’objectiu és que a partir d’aquest
butlletí, pugueu preveure la data de
publicació i el termini de presentació
de subvencions d’aquest any basantvos en les dates de convocatòria de
l’any passat, així com que també que
us aneu familiaritzant amb les bases
de les convocatòries, els criteris,
requisits,etc.
ESPAI JOVE LA FONTANA

La major part de les subvencions es
convoquen durant el primer trimestre
de l’any, però, de fet, el període de
publicació de subvencions i ajuts
s’allarga durant els 12 mesos. Així
doncs, heu de tenir present que en
el moment de la publicació d’aquest
butlletí, encara no estan convocades
totes les subvencions de l’any.
Finalment, 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. Així
l’entitat estarà preparada per presentar
la sol·licitud dins del breu termini que
acostumen a fixar les convocatòries.
Un projecte és un conjunt d’activitats i
accions per tal d’aconseguir uns objectius
i resultats esperats dins d’un termini i
amb uns recursos determinats i recordeu
que ha de ser redactat de forma conjunta i
de consens entre els membres de l’entitat.
Recordeu que per a qualsevol dubte
podeu demanar una assessoria gratuïta
de finançament associatiu al CRAJ a
través del telf. 93 265 52 17 o del mail
assessoraments@crajbcn.cat.

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
Europeu

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

Direcció General de Mitjans de Comunicació

Àrea d'atenció a les persones

Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i
Transparència

Gerència de Presidència i Economia

Departament d’Acció comunitària

Activitats i serveis

Programa de subvencions per promoure el debat i el coneixement de les prioritats
polítiques de la UE, entre les quals destaca el canvi climàtic

Subvencions a entitats de dones del medi rural d’àmbit nacional

Ajuts per a entitats sense ànim de lucre que treballin en el camp de la
drogodependència

Ajuts Injuve per a la Creació Jove 2015

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

Subvencions per a finançar el manteniment i funcionament de les instal·lacions i
seus, així com de la pròpia activitat ordinària, del moviment associatiu i fundacional
d’àmbit estatal vinculat a la Igualtat d’Oportunitats

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 les associacions de consumidors i usuaris d’àmbit estatal 2016

Subvencions per a programes dirigits a persones immigrants

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

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 a actuacions dirigides a l’atenció de l’alumnat amb necessitat
específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació

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 per a la realització de projectes d’innovació
per al desenvolupament

Subvencions adreçades a actors de cooperació catalans, per a la transformació
social, per a l’any 2016

Subvencions a les organitzacions de persones consumidores de Catalunya 2016

Subvencions per a la realització del programa de “Treball i Formació”

Subvencions pluriennal per als anys 2016 i 2017 a les empreses d’inserció per a
la realització d’accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral dels
col·lectius en risc o situació d’exclusió social

Subvencions per a la realització d’accions d’orientació i acompanyament a la
inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació

Subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de
l’orientació per a l’ocupació

Subvencions per al finançament de projectes i actuacions d’entitats i associacions
veïnals

Subvencions destinades al finançament d’activitats de federacions i confederacions
d’associacions de mares i pares d’alumnat de centres educatius no universitaris
realitzades durant l’any 2015

Ajuts per les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 20152016

Subvencions estructurals a la premsa, mitjans digitals, ràdios i televisions en català
o en aranès, així com a les 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 en l’àmbit de la cultura popular I tradicional catalana del patrimoni
etnològic de Catalunya

Subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de
llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana

Subvencions per a iniciatives d’entitats adreçades a promoure l’ús de la llengua
catalana a Catalunya

Subvencions ordinàries a entitats sense ànim de lucre

Subvencions a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la
pau 2016-2017

Subvencions al foment de la cultura religiosa en la societat catalana 2016, promoure
el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i difondre la realitat i
l’actualitat religiosa

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

Subvencions destinades als centres culturals i altres entitats de caire cultural sense
ànim de lucre representatives d’altres comunitats autònomes amb seu social a
Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2016

Subvencions per activitats i esdeveniments d’interès públic o social de caràcter
singular

Subvencions Presidència 2016 de la Diputació de Barcelona

Subvencions per donar suport a accions d’educació per al desenvolupament l’any
2016

Convocatòria de subvencions per donar suport a accions de promoció dels drets
humans en l’àmbit internacional l’any 2016

Convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions
d’educació per al desenvolupament 2016

Subvencions per finançar projectes educatius a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona

Subvencions dirigida a la difusió de la cultura popular i tradicional

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

Subvencions destinades a finançar projectes educatius realitzats per les
associacions de mares i pares d’alumnes dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2016

Subvencions a projectes i activitats en matèria de medi ambient dins l’àmbit
territorial de la província de Barcelona 2016

Subvencions per a entitats sense ànim de lucre de la Diputació de Barcelona en
els àmbits de Benestar Social, Igualtat i Ciutadania i Respir per a les famílies
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental

Subvencions per l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona
destinats a centres de culte d’entitats religioses per a l’any 2016

Convocatòria de subvencions per l’arranjar i adequar locals de la ciutat de Barcelona
destinats a activitats d’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves 2016

Convocatòria de subvencions per a espais independents de creació, experimentació
i difusió cultural de la ciutat de Barcelona

Subvencions sobre la quota de l’IBI per a establiments culturals dedicats a
l’exhibició o comerç cultural

Subvencions destinades a la 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

XXX Edició Premi 8 de març Maria Aurèlia Capmany 2016: Teixint xarxes per la
justícia de gènere

Subvencions per a la campanya d’activitats de vacances per a l’any 2016

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

Subvencions per a la planificació, gestió i seguiment de plans de desenvolupament
comunitaris a Barcelona

Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2016

Objecte de subvenció

JUST/2015/RGEN/AG/
ROLE

COMM/MAD/2016/04

BOE 280 19/11/2016

BOE 161 05/06/2016

BOE 147 18/06/2016

BOE 124 23/05/2016

BOE 145 16/06/2016

BOE 125 24/05/2016

BOE 88 12/04/2016

BOE 129 28/05/2016

BOE 160 04/07/2016

BOE 86 06/04/2016

BOE 100 26/04/2016

BOE 52 01/03/2016

BOE 158 01/07/2016

BOE 158 01/07/2016

BOE 140 10/06/2016

BOE 139 09/06/2016

BOE 25 29/01/2016

BOE 37 12/02/2016

BOE 123 21/05/2016

DOGC 7074 08/03/2016

DOGC 7157 7/7/2016

DOGC 7243 02/11/2016

DOGC 7254 24/11/2016

DOGC 7247 04/11/2016

DOGC 7237 31/10/2016

DOGC 7124 20/05/2016

DOGC 7125 23/5/2016

DOGC6879 26/05/2015

DOGC 7117 05/05/2016

DOCG 7014 09/12/2015

DOGC 7025 24/12/2015

DOGC 7025 24/12/2015

DOGC 7014 09/12/2015

DOGC 6852 09/12/2015

DOGC 7151 29/06/2016

DOGC 7051 03/02/2016

DOGC 7022 21/12/2015

DOGC 7091 04/04/2016

DOGC 7102 19/04/2016

DOGC 7247 15/11/2016

DOGC 7188 22/08/2016

DOGC 7211 22/09/2016

DOGC 7119 12/05/2016

BOPB 14/07/2016

BOPB 14/07/2016

BOPB 18/07/2016

BOPB 18/07/2016

BOPB 18/07/2016

BOPB 31/03/2016

BOPB 31/03/2016

BOPB 31/03/2016

BOPB 25/05/2016

BOPB 27/06/2016

BOPB 26/02/2016

BOPB 08/11/2016

BOPB 22/08/2016

BOPB 03/10/2016

BOBP 03/10/2016

BOBP 11/07/2016

BOPB 27/01/2016

BOPB 08/01/2016

BOPB 24/03/2016

BOPB 06/06/2016

BOP 12/12/2016

Convocatòria

Segons convocatòria

27/05/2016

20/05/2016

13/12/2016

05/07/2016

18/07/2016

15/06/2016

04/07/2016

24/06/2016

27/04/2016

15/06/2016

26/07/2016

06/05/2016

25/05/2016

19/03/2016

31/07/2016

31/07/2016

30/06/2016

29/06/2016

18/02/2016

01/03/2016

29/06/2016

06/04/2016

22/07/2016

21/11/2016

07/07/2015

27/11/2016

10/11/2016

19/06/2016

15/06/2016

22/10/2015

20/05/2016

17/03/2016

31/03/2016

03/03/2016

21/07/2016

21/07/2016

21/07/2016

18/04/2016

30/10/2016

30/10/2016

28/05/2016

15/12/2016

15/09/2016

22/10/2016

15/02/2017

30/09/2016

30/09/2016

17/08/2016

27/08/2016

01/08/2016

30/04/2016

30/04/2016

30/04/2016

17/06/2016

27/07/2016

17/03/2016

27/09/2016

22/06/2015

21/10/2016

14/10/2016

30/09/2016

05/02/2016

18/01/2016

18/05/2016

30/06/2016

21/01/2016

Data de lliurament
darrera convocatòria

Institució (Àrea / Departament)

Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya

Subvencions europees per a activitats de suport a projectes transnacionals per
promoure les bones pràctiques en els rols de gènere i superar els estereotips de
gènere

http://jovecat.gencat.cat/
ca/temes

Comissió Europea

Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient

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 d’Empresa i Ocupació

Departament de Cultura – Institut Català de
les Empreses Culturals

Oficina de suport a la iniciativa cultural

Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies

Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació
General

Direcció de relacions internacionals

Àrea de Cultura, Educació i Esports

Gerència de Serveis de Medi Ambient

Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran

Institut de cultura de Barcelona

Drets de Ciutadania, Participació i
Transparència

Àrea de qualitat de vida, igualtat i esports

Agència d’Habitatge de Catalunya

Programa Erasmus +

*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.

