Amb aquesta convocatòria de subvencions es pretén incentivar
el desenvolupament de projectes que promoguin la lluita contra
la crisi climàtica i la formulació de propostes de solucions per
assolir els objectius que s’estableixen al pla Clima i a la Declaració
d’emergència climàtica.

ELS OBJECTIUS SÓN
ELS SEGÜENTS:

ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS PER AL
2030 RESPONEN ALS QUATRE EIXOS
DEL PLA CLIMA.

• Potenciar la IMPLICACIÓ
CIUTADANA.
• Donar suport a ACCIONS
ciutadanes COL·LECTIVES.
• Impulsar i donar suport a
INICIATIVES INNOVADORES.
• Utilitzar PROCESSOS DE
COCREACIÓ.
• Contribuir a l’assoliment dels
OBJECTIUS DEL PLA CLIMA I
L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA.

MITIGACIÓ

- 50%

d’emissions de
GEH per capita
que 1992

ADAPTACIÓ I
RESILÈNCIA

+ 1 m2

de verd per
habitant

JUSTÍCIA
CLIMÀTICA

=0

pobresa
energètica

Ser neutres en
carboni el 2050
100l/hab./dia

100%

finançament net

IMPULS A L’ACCIÓ
CIUTADANA

1milió €/any

ajudes projectes
ciutadans

SINGULARITATS DE LES SUBVENCIONS PEL CLIMA
•

El procediment de concessió és en règim de concurrència competitiva.

•

Les persones jurídiques que vulguin ser beneficiàries d’aquestes subvencions s’hauran de
constituir en agrupació, que:

•

- Estarà integrada per tres o més persones jurídiques, degudament constituïdes i actives,
que participaran conjuntament en la definició, execució i seguiment tècnic del projecte, i
tindran la consideració de beneficiàries a tots els efectes.

•

- Designarà a un dels membres com a líder del projecte, que actuarà com a representant
de l’agrupació davant l’Administració. L’entitat líder haurà de ser membre de la xarxa
Barcelona+Sostenible.

•

Se subvencionarà fins al 80% del cost total de l’activitat, amb un màxim de 20.000€ per
projecte, tenint en compte que:
- Se subvencionarà com a màxim el 80% de la contribució de cada membre de l’agrupació.
- Es consideraran despeses subvencionables les recollides a les bases i a la convocatòria.

•

El període d’execució del projecte serà de 12 mesos a comptar des de la data
d’abonament de la subvenció al compte de l’entitat líder.

•

El període de justificació serà de 2 mesos a comptar des de la data de finalització del
termini d’execució.

•

L’agrupació no es pot disoldre fins que hagi transcorregut el termini de prescripció
que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, relatius a la prescripció del dret de l’Administració a reconèixer o liquidar
reintegrament i a la prescripció d’infraccions i sancions, respectivament.

AIXÍ, DONCS...
•

Hi ha algun límit d’entitats per presentar un projecte?
El requisit per presentar un projecte a les subvencions pel clima és presentar-se en una agrupació de
mínim tres entitats (article 5 de les bases). No hi ha limitació del nombre d’entitats que formen una
agrupació, però cal tenir en compte el paper de sol·licitants (article 4 de les bases) i beneficiàries (article
16 de les bases) que fan totes les entitats que formen part de l’agrupació que presenta el projecte.

•

Les subvencions són compatibles amb:
- Qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats, sempre que l’import
d’aquestes subvencions, conjuntament amb el dels ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis
que es destinaran a l’activitat, no superi el cost total del projecte. Si es supera aquest cost, s’exigirà la
devolució de l’excés en la part proporcional o l’ampliació de l’activitat o projecte subvencionat.
- Les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
- El projecte no serà igual o similar a altres desenvolupats per qualsevol membre de l’agrupació amb el
que l’Ajuntament ja col.labori (conveni, subvenció o contractació).

•

Pots presentar-te a més d’un projecte?
Sí, malgrat que només podràs ser líder en un d’ells (article 6 de les bases).

•

Totes les entitats han de ser membres de la xarxa B+S?
Únicament és requisit indispensable que la líder sigui membre de la xarxa B+S (article 6 de les bases).
La resta d’entitats poden ser-ho o no indistintament.

•

S’hi pot presentar un autònom?
En línia amb l’establert també en la convocatòria general de subvencions 2020 en l’àmbit d’Ecologia
Urbana, no es preveu que els treballadors autònoms puguin ser sol·licitants directes de la subvenció.
Només persones jurídiques (article 4 de les bases).

•

Es poden subcontractar serveis?
Sí, però cal tenir en compte que l’activitat que els beneficiaris subcontractin no podrà excedir el 70%
de l’import de l’activitat subvencionada (a la base 17a).
Cal preveure i tenir en compte l’article 13 de les bases, que especifica les despeses subvencionables.

•

Quin és el topall?
L’import màxim per subvencionar és del 80% del projecte amb un topall de 20.000,00 euros. Així mateix,
l’import concedit a cada una de les entitats membres de l’agrupació, no podrà excedir del 80% del
pressupost corresponent a la seva participació en el projecte (article 9 de la convocatòria).

•

Tots els projectes rebran alguna quantitat?
L’atorgament de la subvenció és per concurrència competitiva fins a esgotar el pressupost previst (article
9 de la convocatòria). Tampoc no rebrien cap import els projectes que no assoleixin una puntuació mínima
de 50 punts (article 11 de la convocatòria).

•

Quins documents s’han de presentar?
• Document bàsic 1. Instància de sol·licitud
• Document bàsic 2. Formulari descriptiu del projecte
• Document bàsic 3. Acord signat entre les entitats agrupades que impulsen el projecte
Tota la documentació s’ha de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.
cat/tramits) seguint les instruccions indicades pel portal de tràmits i incloent la documentació establerta
a l’apartat 7.1 de les bases.

•

Quin dia s’acaba el termini de presentació de projectes?
El termini de presentació és de 30 dies des de la data de publicació. La convocatòria s’ha publicat el 25
de juny, el termini comença el 26 de juny, per tant, les propostes es poden presentar fins diumenge 26 de
juliol de 2020 a les 24:00 h.

•

Quan es resoldran?

Admissió de sol·licituds

Període de revisió
administrativa i
valoració tècnica
de les sol·licituds

Resolució,
atorgament
provisional i
al·legacions

Resolució,
atorgament
definitiu i
pagament

Fins al 26 de juliol de 2020

Agost, setembre

Octubre, novembre

Desembre

•

Què implica l’atorgament de la subvenció?
A part de l’execució correcta del projecte presentat amb el pressupost atorgat en el termini de 12 mesos
des de la disposició de l’import de la subvenció, cal tenir en compte que en el marc del seguiment dels
projectes de les subvencions pel clima es fan, aproximadament, 4 sessions conjuntes de totes les entitats
beneficiàries per intercanviar experiències, sumar sinergies i tenir contacte amb el tècnic municipal
referent de cada projecte i dels tràmits administratius. A la meitat del període es preveu fer un seguiment
econòmic del projecte.

•

Quan rebrem els diners?
Els diners els rep l’entitat líder un cop atorgada definitivament la subvenció. El període de 12 mesos
comença a partir de l’ingrés de l’import atorgat.

QUÈ ENS RECOMANEN ELS RESPONSABLES DEL CONTROL
ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ?
•

Fer atenció a l’hora d’elaborar la documentació de sol.licitud, per evitar requeriments
posteriors que comporten ineficiències per a tothom.

•

Ser rigorosos a l’hora d’elaborar el projecte, garantint que la contribució de cada
membre serà justificable a través de despeses subvencionables.

•

Avançar-se en la comprovació dels requisits -legals, fiscals- de tots els membres de
l’agrupació. L’incompliment per part d’un pot implicar la no admissió del projecte.

•

Atendre les recomanacions i indicacions de les sessions informatives i de seguiment.

•

Formular quantes consultes es considerin necessàries.

QUÈ ENS RECOMANEN ELS PARTICIPANTS DE LA PRIMERA
CONVOCATÒRIA?
“Valoreu molt bé els esforços i els recursos del projecte.”
“Apunteu-vos-hi.”
“Bon ambient i acompanyament!”
“Penseu en un projecte innovador que es pugui implementar més enllà de la finalització
del projecte subvencionat.”
“Tingueu en compte l’equip, que tot l’equip estigui d’acord amb l’objectiu i
que perseveri en l’intent.”
“Valoreu les oportunitats de fer xarxa amb altres entitats i poder col·laborar en futurs
projectes, no només els resultats directes del que presenteu.”
“Cerqueu entitats que es donin suport entre elles i que tinguin experiència
per arribar a bon port en aquest treball conjunt.”
“Organitzeu bé ‘el qui i el què’ dins el projecte i de cada una de les entitats.”

CRITERIS DE VALORACIÓ
Integrants de l’agrupació: fins a 15 punts.

Diversitat, expertesa, base social, nivell d’autonomia financera i equilibri entre fonts de finançament.

Objectius de la proposta: fins a 15 punts.

Innovació, coherència, implicats i beneficiaris.

Gestió i organització del projecte: fins a 20 punts.

Procés, organització, rols, coordinació, col·laboracions, sistemes d’informació.

Accions i resultats: fins a 20 punts.

Definició dels resultats, indicadors, activitats, temporització, repercussió, replicabilitat, innovació,
perspectiva de gènere.

Ambientalització del projecte: fins a 10 punts.

Incorporació de criteris d’ambientalització en les activitats i gestió del projecte.

Estratègia de comunicació: fins a 5 punts.

Difusió del projecte, transparència, accessibilitat, capacitació i sensibilització.

Impacte i contribució a resultats del pla Clima: fins a 15 punts.

Contribució als resultats quantitatius (demostrables) i qualitatius relacionats amb els pilars del pla Clima.
Els projectes que no assoleixin una puntuació mínima de 50 punts ja no podran optar a rebre la subvenció.

MÉS INFORMACIÓ

Consulta les bases, la convocatòria i tota la documentació que cal presentar a:
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/
page/subvencions-pel-clima
Pla Clima: http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca

