A continuació us presentem una plantilla de reformulació de projecte que pot ser utilitzada per
informar a l'administració finançadora que l'entitat ajusta el projecte i el pressupost atès que la
quantia atorgada per la subvenció és menor a la prevista.
Algunes consideracions
Una entitat es pot trobar en el cas que tot i have r-li estat atorgada una
subvenció per part de l’administració pública no li hagin donat la quantitat
que havia sol.licitat.
Una vegada l'administració ens ha assignat la quantia d'atorg ament podem
fer una reformulació del projecte més realista tenint en compte allò que
re alment tenim i que realment podrem fer amb la quantia atorg ada.
Habitualment, és durant els 10 dies posteriors a l’atorg ament provisional
que cal entrar-la per registre a qualsevol Ofi cina d’Atenció al Ciutadà.
Aquesta reformulació haurà de respectar, en tot cas, els motius de la seva
concessió.
Si transcorregut el termini indicat, l’entitat sol·licitant no ha indicat res al
re specte s’entendrà que el projecte que corre spon a la subvenció és el
projecte presentat amb la sol·licitud i que no se li ha fet cap ajust.
En tots els casos és recomanable posar- se en contacte amb el tècnic o la
tècnica de refe rència de l’organisme convocant de la subvenció per
notifi car els canvis o per avisar i explicar les raons de la renúncia si es
creu necessari, un tràmit que es demana que sigui per escrit (Vegeu
Plantilla de documentació associativa – Renúncia d'una subvenció) .
Així doncs, la forma d'avisar a l'administració de la reformulació del
projecte és a través de la presentació d'un certifi cat que expliqui com es
modifi ca el projecte, el p ressupost presentat anteriorment i les raons que
l'han ocasionat.
És important destacar que és possible que la p ròpia administració ja
disposi de documents per a tal efecte, com per exemple la que presenten
des de l'Ajuntament de Barcelona .
En el cas que no s'hi faciliti cap document es pot re córrer a aquesta
proposta de document que us fem des del CRAJ.
Per més informació sob re subvencions i com reformular- les i justifi car- les,
consulteu la Guia bàsica sobre subvencions .

Des de l'administració, a través del i les tècniques, hauran de confi rmar
que la reformulació està en el format corre cte i en condicions, a través
d'un correu electrònic o una trucada de telèfon, fent coneixedora a l'entitat
que ja tenen el pressupost defi nitiu a implementar.

Elements imprescindibles:
El document ha de contenir la informació que l'entitat cregui més convenient
d'incloure, on constin els aspectes pels quals es modifiquen i s'ajusta el projecte i el
pressupost subvencionat.
Aquest document és només una proposta i es pot concretar i especificar de la forma
en la que es vulgui i es necessiti per cada ocasió:
Habitualment s'hi inclou la següent informació:

SOL·LICITUD DE REFORMULACIÓ DE PROJECTE SUBVENCIONAT
Jo, ....................................................., amb DNI, ..........................., com a representant
legal de l’entitat ............................... amb CIF.....................................,
sol·licitem la reformulació del projecte subvencionat que figura a continuació:
Nom del projecte subvencionat:
Import total del projecte presentat:
Import de la subvenció atorgada
Codi de Subvenció

euros
euros

Motivació de la sol·licitud de reformulació:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Les modificacions en el projecte es donen principalment en:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
El pressupost modificat del projecte després de la reformulació és de ..................€
Aquesta reformulació no implica canvis substancials en el projecte i respecta els
motius de la seva concessió, així com els objectius generals en el projecte original.

S’adjunta el projecte reformulat amb el detall del pressupost
reformulat i se sol·licita que s’accepti la reformulació presentada.
Localitat i data
Nom i signatura del representant legal de l’entitat

Segell de l’entitat

PRESSUPOST REFORMULAT DEL PROJECTE
Nom del projecte:
Codi de Subvenció:

Despeses previstes
Concepte

import en euros

Previsió inicial
(1)

Previsió
reformulada
(2)

Previsió inicial
(a)

Previsió
reformulada
(b)

Diferència
(3=2-1)

A. Recursos Humans
(Nòmina i Seguretat Social del Personal fix i
eventual)

B. Lloguers
(materials, infraestructures etc.)

C. Subministraments
(llum, aigua, gas, etc.)

D. Comunicacions
(telèfon, correus)

E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions
F. Adquisició de material fungible
(d'oficina, etc.)

G.
H
I.
J.
K.
L.

Transport - Missatgeria
Publicitat i Propaganda
Assegurances
Allotjament i dietes
Viatges i desplaçaments
Treballs realitzats per empreses externes
(neteja, seguretat, altres directament relacionats
amb el projecte)

M. Altres despeses
(no incloses en cap dels apartats anteriors)

Total Despeses

Ingressos previstos
Concepte
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H
I.

import en euros

Diferència
(b-a)

Subvenció municipal
Subvencions d'altres administracions
Subvencions d'ens privats
Recursos propis de l'entitat
Taquillatge
Quotes d'inscripció
Venda de Productes
Publicitat i/o Esponsorització
Altres ingressos
Total Ingressos

Ingressos menys despeses

0-€

0-€

0-€

Exemple:

SOL·LICITUD DE REFORMULACIÓ DE PROJECTE SUBVENCIONAT
Jo, Francesc Parés, amb DNI, 45673452Y, com a representant legal de l'Associació
Juvencu amb CIF G666666, sol·licitem la reformulació del projecte subvencionat que
figura a continuació:
Nom del projecte subvencionat: «Reciclem amb coneixement i artísticament»
Import total del projecte
presentat:
15.450
euros
Import de la subvenció atorgada 3.000
euros
15S04161-001
Codi de Subvenció

Motivació de la sol·licitud de reformulació:
L'assignació d'una subvenció municipal de 3.000€ en lloc de 7.500€ ens porta a
reformular el projecte e el següent pla de revaloració del projecte en torn al 40% del
pressupost i fent un càlcul aproximat en el nombre de tallers, participants, etc, com es
presenta seguidament.
Les modificacions en el projecte es donen principalment en:
a) Mitjançant la reducció de 5 a 3 reunions de gestió del projecte (tot. 12 hores).
b) Mitjançant la reducció del nombre d’escoles i esplais on farem el projecte, a
només 3 grups escolars de dos escoles diferents.
c) Reducció dels materials pedagògics.
d) Eliminant la visita a la planta de triatge pel seu elevat cost de transport.
e) Mitjançant la reducció del nombre de tallers que es desenvoluparan a cadascún
dels grups, essent només un taller formatiu sobre el mediambient de 2 hores i
dos tallers de tres hores cadascún per a la creació d’obres d’art i per últim,
l’esdeveniment final. En total, realitzarem un total de 24 hores de tallers, i a
part l’esdeveniment.
f) Reducció del n. d’obres d’eco-art creats pels destinataris de 20 petites a 3 de
més grans (un per grup).
g) La campanya de recollida de reciclatge no involucrarà a tots els participants,
només una part, per a estalviar costos del personal acompanyant.
h) Els participants estaven convidats a assistir a la creació d’una obra d’art per
part de l’artista però serà de forma voluntària per tant, l’hem eliminat del
nombre de trobades amb els joves.
i) No requerirem el suport d'un professional ICT sinó que tractarem aquests temes
internament.
j) Els materials utilitzats per als tallers seran menors de forma proporcional.
k) Els materials per a la campanya de comunicació seran més però més
econòmics.
l) L’esdeveniment final serà a la Fàbrica del Sol, lloc privat o Centre juvenil o cívic,

depenent de la relació entre la possibilitat d’atraure un públic més ampli i el
cost que sigui més reduït de lloguer.
m) En quan al cost en manteniment, hem optat per fer les reunions a la mateixa
oficina i per tant, han reduït els costos de transport però han incrementat els de
manteniment.
n) De totes maneres, hem inclòs la despesa d’assegurança que no havia estat
contemplada.
El pressupost modificat del projecte després de la reformulació és de 6.180 €
Aquesta reformulació no implica canvis substancials en el projecte i respecta els
motius de la seva concessió, així com els objectius, accions i indicadors esperats en el
projecte original.

S’adjunta el projecte reformulat amb el detall del pressupost
reformulat i es sol·licita que s’accepti la reformulació presentada.

Localitat i data:
Barcelona, 30/04/2017

Francesc Parès

PRESSUPOST REFORMULAT DEL PROJECTE
«Reciclem amb coneixement i artísticament»
Codi de Subvenció: 15S04161-001

Despeses previstes
Concepte

import en euros

Previsió inicial
(1)

Previsió
reformulada
(2)

Diferència
(3=2-1)

6.600€

1.500€

-5.100€

2.000€

200€

-1.800€

300€

-€

-300€

400€
100€

100€
200€

-300€
100€

100€
400€
300€
-€
800€
200€

200€
200€
300€
50€
200€
0€

100€
-200€
0€
50€
-600€
-200€

3.800€

3.000€

-800€

450€

230€

-220€

A. Recursos Humans
(Nòmina i Seguretat Social del Personal fix i
eventual)

B. Lloguers
(materials, infraestructures etc.)

C. Subministraments
(llum, aigua, gas, etc.)

D. Comunicacions
(telèfon, correus)

E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions
F. Adquisició de material fungible
(d'oficina, etc.)

G.
H
I.
J.
K.
L.

Transport - Missatgeria
Publicitat i Propaganda
Assegurances
Allotjament i dietes
Viatges i desplaçaments
Treballs realitzats per empreses externes
(neteja, seguretat, altres directament relacionats
amb el projecte)

M. Altres despeses
(no incloses en cap dels apartats anteriors)

Total Despeses 15.450€

6.180€

9.270€

Ingressos previstos
Concepte
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H
I.

import en euros

Previsió inicial
(a)

Subvenció municipal
Subvencions d'altres administracions
Subvencions d'ens privats
Recursos propis de l'entitat
Taquillatge
Quotes d'inscripció
Venda de Productes
Publicitat i/o Esponsorització
Altres ingressos

7.500€
-€
-€
4.500€
-€
-€
-€
3.450€

Total Ingressos 15.450€

Ingressos menys despeses

Previsió
reformulada
(b)
3.000€
-€
-€
1.680€
-€
-€
-€
1.500€
-€
6.180€

0-€

Diferència
(b-a)
4500€
-€
-€
2250€
-€
-€
-€
1970€
-€
9.270€

0-€

0-€

Per a més informació visita'ns www.bcn.cat/craj o truca'ns al 93 265 52 17

