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El CAB demana impulsar i reforçar les subvencions a
projectes associatius de barri i acabar amb les subvencions
a empreses privades
El Consell d’Associacions de Barcelona presenta la “Diagnosi de les subvencions per a la realització
de projectes, activitats i serveis de l’Ajuntament de Barcelona 2016”. Aquest informe és fruit del
treball conjunt entre el Consell d’Associacions de Barcelona i la Fundació Ferrer i Guàrdia i ha permès

desenvolupar una línia de treball col·laborativa amb l’Oficina Central de Subvencions de l’Ajuntament de
Barcelona per enfortir i millorar les campanyes de subvencions. Pel Consell d’Associacions de Barcelona,
l’elaboració d’aquest informe permet una anàlisi clara i concisa de la realitat associativa, el

seu finançament, i els procediments administratius de l’Ajuntament per tal de reivindicar i
defensar el finançament de les associacions de Barcelona com una eina per a la transformació
de la ciutat.
En l’informe es destaca la quantia econòmica de l’edició 2016, que es situa en 17,1 M de €, dels quals 3,8

M són destinats als àmbits territorials de districte i 13,3 M a l’àmbit de ciutat. S’han
subvencionat un total de 4.561 projectes agrupats en 26 àmbits diferents. Els tres àmbits amb un

major percentatge d’aprovació de projectes presentats són: Consum responsable, Educació i Gent
Gran. Pel que fa a la tipologia del sol·licitant, el 87,1% són associacions, 2,7% són persones físiques, 1,6%

pertanyen a l’administració i el 8,6% són empreses. Les empreses han suposat un 5,5% del total de les

sol·licituds de subvenció i han rebut un 17% de l’import total atorgat (2.926.846,46€), mentre que les
associacions, representant un total del 92,4% de les sol·licituds, han rebut

un 80,9% de

l’import total (13.899.911,98€).
La mitjana de l’import atorgat per a l’any 2016 ha sigut de 3.766,5€, També s’observa una

diferència entre la mitjana de subvencions atorgades entre l’àmbit de ciutat (5.468€) i els de
districtes (1.787€). En el cas dels projectes d’àmbit de districte l’import mínim atorgat ha estat de 100€ i
l’import màxim ha estat de 108.350€.

Pel que fa a projectes denegats, un 26% de les sol·licituds han estat denegades. Els motius principals
han estat la no superació de la nota de tall establerta, l’incompliment dels requisits tècnics i la
falta de pressupost.

Tenint en compte les dades que es desprenen d’aquesta diagnosi des del Consell d’Associacions de
Barcelona volem manifestar que:

Consell d’Associacions de Barcelona · http://www.cab.cat · associacions@cab.cat · 93 256 40 87 · @associacionsbcn

Posicionament del CAB
19/01/2017
●

Només 22 de cada 100 € van destinats a projectes de districte. Tot i que Barcelona té

un moviment associatiu molt arrelat al territori, durant els darrers anys el suport
econòmic a projectes d’àmbit districte ha disminuït en relació a l’àmbit ciutat. Des del
CAB demanem invertir aquesta tendència i que l’arrelament associatiu als barris i districtes es
tingui en compte i es fomenti com es mereix.

●

6 dels 10 projectes més subvencionats són empreses. Malgrat que es dóna per suposat que
les subvencions estan adreçades a les entitats sense ànim de lucre, actualment un 17% de l’import
total va destinat a empreses. I l’import més elevat atorgat a un projecte (400.000 euros) ha

anat a mans d’una empresa. Les associacions de Barcelona reiterem, una vegada més, que cal

que l’Ajuntament vehiculi la seva relació amb les empreses per altres canals ja
existents i manifestem el nostre desacord en què gairebé 3 milions d’euros que haurien d’anar
destinats a projectes associatius vagin destinats a organitzacions amb ànim de lucre.
Tipologia de sol·licitant
Persones físiques

Projectes
subvencionats

Import total concedit

0,6 %

65.265,00 €

0,4 %

92,4 %

13.899.911,98 €

80,9 %

Administracions

1,5 %

287.150,00 €

1,7 %

Empreses

5,5 %

2.926.846,4 €

17 %

100 %

17.179.173,44 €

100%

Associacions

Total
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Taula: El 10 projectes amb major import subvencionat
Sol·licitant
Seven Marketing on Sport &
Leisure, SL

Area

Import

Extreme barcelona 2016

Esports

400.000,00 €

Empresa Primavera Sound, SL

Primavera Sound 2016

Cultura

150.000,00 €

Fundació Reial Club de Polo de
Barcelona

Concurs de salts
Internacional CSIO
Barcelona

Esports

150.000,00 €

Federació Catalana de Gimnàstica

TICB - XXXVIII Memorial
Joaquim Blume

Esports

150.000,00 €

Rpm Racing, SL

Superprestigio Dirt Track

Esports

140.000,00 €

Reial Automòbil Club de Catalunya

Campionat del món de
Ral·lis - Rally Catalunya
Costa Daurada/Rally de
España

Esports

115.000,00 €

Federació d’Associacions i
Comissions de Carrers de la Festa
Major de Sants

Festa Major Sants, XXIa
Cantada Havaneres,
XXVIIè Aplec Sardanes i
Altres

Cultura

108.350,00 €

Representació Obres
teatre Romea, 2016.

Cultura

79.493,00 €

The Project Music Company, SL

Festival Internacional de
Jazz de Barcelona

Cultura

77.000,00 €

Ibercamera, SA

Temporada Ibercamera,
2016.

Cultura

77.000,00 €

Serveis Escènics Romea, SL

●

Projecte Subvencionat

La realitat de les associacions és canviant i cal que l’Ajuntament es doti dels mecanismes

necessaris per conèixer la realitat associativa de la ciutat. Això permetria adaptar de
forma contínua la convocatòria de subvencions a la realitat associativa. En canvi, ens trobem
que a cada edició varien els programes temàtics així com els criteris d’incompatibilitats de
presentació de projectes. Caldria impulsar mecanismes de seguiment en els espais de
participació que permetin fer seguiment/validació d’aquests criteris. Per facilitar aquesta

adequació proposem que en els diferents espais participatius de l’Ajuntament sigui
preceptiu compartir i posar a debat la proposta de modificació de criteris de la
convocatòria.
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Tot i que s’està millorant la transparència del procés de subvencions, proposem que es facin
públiques les notes de valoracions dels diferents ítems que es valoren de cada projecte. En aquest
sentit també demanem que es publiquin els projectes més ben valorats de cada àmbit per promoure
les bones pràctiques.

●

Cal seguir treballant per potenciar el suport a les associacions en aquest procés. En els darrers
anys, Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions, ha ofert suport tant en el procés de
sol·licitud com en el de justificació i l’experiència ha estat molt positiva. Proposem que s’ampliï la
fase de reformulació de projectes, així com la creació d’un model unificat per totes les entitats per
poder realitzar accions de suport en aquesta qüestió.

●

Proposem sistemes de seguiment de les subvencions que parteixin de la confiança entre sector
associatiu i administració i que els criteris de puntuació s’adeqüin a la realitat.

●

Cal seguir diferenciant entre subvencions específiques i convenis i transitar cap a la realització de
convenis de suport general de l’entitat, en reconeixement a la tasca que realitza, contemplant l’acció
global i no tant les accions concretes. Els criteris de valoració d’un conveni han de ser transparents i
enfocats a l’acció i a l’impacte general de l’entitat, així com a les seves característiques, i no tant en
la valoració concreta de les diferents intervencions que realitza.

●

Des del CAB apostem per avançar vers un nou model de subvencions que permeti

resoldre part de les millores que proposem en aquest document, així com presentar
projectes plurianuals i incrementar la partida destinada a subvencions, sobretot a nivell
de districte, a entitats i associacions sense ànim de lucre. Consolidar la xarxa associativa de
Barcelona passa també per consolidar el finançament per a les associacions de la ciutat.

Podeu consultar aquí la “Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i
serveis de l’Ajuntament de Barcelona 2016”
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