


Un ajut econòmic que concedeix l’Administració a la 
ciutadania (associacions, empreses, persones 
físiques…) pels projectes que contribueixen a millorar 
la societat. Les subvencions poden lliurar-se per al 
funcionament ordinari de les entitats o per a un 
projecte específic. L’Administració lliura uns diners i 
els beneficiaris contreuen un seguit d’obligacions 
envers aquesta.

Què ès una subvenció?



Una subvenció és la 
solució?

Projecte

Què? 
(què es
farà)

Per a qui?
(públic)

Qui?
(impulsors
gestors)

Per a què?
(objectius)

Per què?
(motivació)

Com? Quan? On?
Amb què?
(recursos)

Quant?

Quines vies de finançament internes tens?

Quines vies de finançament externes tens?

Tens clar allò en què estàs treballant?

Tens clar el seu cost?



Quines vies de finançament 
externes hi ha?

� Ajuts privats (Caja Madrid, La Caixa, fundacions…).
� Patrocini i mecenatge.
� Coproduccions.
� Residències. 
� Premis.
� Circuits (Cultura en gira, http://www.redescena.net/circuitos/…).
� Subvencions d’entitats no culturals (Dept. d’Educació,…).
� Etc.



Entitats públiques que financien 
projectes

Consorcis

Entitats europees

Entitats estatals

Entitats autonòmiques

Entitats supralocals

Entitats locals

Entitats locals:
Barcelona-ICUB,
Olot-Panorama,
Reus-CAER,
Lleida-Teatre l’Escorxador,…
Entitats supralocals:
Diputació de Barcelona-ODA,
Consells comarcals,…
Entitats autonòmiques:
Generalitat de Catalunya-CoNCA,
Cooperació Cultural,…
Entitats estatals:
Ministeri de Cultura-INAEM,…
Entitats europeees
Consorcis:
Mercat de les Flors,…



Coneixes totes les 
subvencions al teu abast?

Convocatòria:
eina per comunicar públicament una subvenció.

Resolució:
Convocatòria de la subvenció.
Informa del termini de presentació de la sol�licitud. 
Pot publicar-se conjuntament amb l’ordre o amb posterioritat.

Ordre: 
primera publicació oficial que s’emet sobre una subvenció.

Anunci
Informa de la publicació de les bases.



Alguns llocs on buscar

� Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB): bop.diba.es
� Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG): www.ddgi.cat/bop
� Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT): 

ebop.altanet.org
� Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOPB): 

www.diputaciolleida.cat/tauler/bop-index.html
� Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): 

www.gencat.net/diari
� Boletín Oficial del Estado (BOE): www.boe.es
� Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE): 

http://publications.europa.eu/official/index_es.htm
� www.diba.es/CIDO 
� www.dansacat.org >> RSS



www.diba.cat/cido



RSS 
Really Simple Syndication (RSS 2.0)

RDF Site Summary (RSS 0.9 i 1.0)
Rich Site Summary (RSS 0.91)

RSS és un una família de formats de canals web XML utilitzat per a 
publicar continguts actualitzats freqüentment com ara llocs de 
notícies, weblogs o podcasts, i per mitjà del qual es pot compartir la 
informació i usar-la en altres llocs web o programes. És en essència 
una sindicació de continguts.

El principal avantatge del sistema és l'agilitat, ja que es fa innecessari 
haver de descarregar les imatges i els altres elements de la web, 
descarregant-ne només els titulars. I també el poder ajuntar el 
contingut de molts llocs web en un sol espai.

Un programa que usa RSS s'anomena agregador, i n'hi ha de molts 
tipus. Incrustats a navegadors web, widgets per l'escriptori, en 
programes de correu electrònic, en pàgines web dedicades i en 
programes dedicats.



Agregadors
www.netvibes.com



Demanar una subvenció

• Llegir les bases!
• Preguntar als tècnics!
• Mirar altres dossiers
• Consultar les resolucions de convocatòries

anteriors
• Estar informat/da
• Demanar consell a gent amb experiència
• Col�laborar amb un gestor/a
• Conèixer bé els criteris de valoració
• …



Les bases

� Objecte. Finalitat de la subvenció. Realitat sobre 
la qual vol incidir 

� Requisits/incompatibilitats/destinataris.
� Presentació de la sol�licitud. Lloc, formes de 

presentació, formularis,...
� Termini de presentació.
� Documentació que cal adjuntar.
� Criteris de valoració.
� Resolució. Moment en el qual l’administració

determina els projectes subvencionats.
� Obligacions dels beneficiaris.
� Formes de pagament.
� Justificació.
� …





Exemple de declaració

(dades personals)

DECLARO, sota la meva responsabilitat, el següent: 

Que .............. assumeixo tots els compromisos d’execució, així com l’import que s’ha d’aplicar 
a cadascú d’ells.

(lloc i data)
Signatura

Algunes adreces
� Per sol�licitar el NIF, l’IAE, informe d’estar al corrent dels pagaments a 

Hisenda,…:

� www.aeat.es

� Per sol�licitar el certificat d’estar al corrent dels pagaments al seguretat
social:

� www.seg-social.es



Fi


