
Resum diagnosi subvencions 2019 de l’Ajuntament de Barcelona
 i propostes de futur

L'informe "Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de 

l’Ajuntament de Barcelona 2019” és fruit de la col·laboració entre el CAB que impulsa l’estudi, la 

Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia que s’encarregà de l’anàlisi de les dades, i l'Oficina Central de 

Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona que les facilita. Hi trobareu un exhaustiu anàlisi de les 

convocatòries, dels documents complementaris i dels criteris, a més de propostes de futur. En fem 

un avançament en aquest document. 

Segons l'informe, l'any passat l'Ajuntament de Barcelona va destinar un pressupost de 

19.643.830€, un 13% menys que al 2018, a subvencionar projectes, activitats i serveis. Es van 

presentar 6.874 sol·licituds, un 6% més que l'any 2018. En total, es van subvencionar 4.672 

projectes, 109 projectes menys que l’any passat.

A continuació destaquem algunes de les dades de l'informe d'enguany:

 S’ha produït una disminució del 13% en el pressupost que ha significat una reducció del 

2,3% dels projectes subvencionats respecte l’any 2018. Aquesta reducció no s’havia 

produït des de l’any 2012 i ha significat, també, un augment del 29,4 % pel que fa al  

número de projectes denegats un 29,4%.



Si entrem a analitzar aquesta reducció, podem afirmar que aquesta no és tan significativa ja que:

◦ Aquesta reducció és produeix només en l’àmbit ciutat.

◦ Dos àmbits temàtics tenen grans reduccions. D’una banda infància que sembla que ha 

vehiculat per altres vies la subvenció a centres oberts. D’altra banda a l’àrea d’esports, 

intuïm que s’han realitzat menys esdeveniments esportius.

◦ Tenint en compte aquestes consideracions, encara hi haurien 900.000€ menys que en 

l’edició 2018. Desconeixem si es tracta d’una reducció pressupostària o responen al 

canvi de gestió i/o posada en marxa d’altres convocatòries.

◦ El pressupost per a projectes de districte s’ha mantingut, però destaquen 3 dades 

significatives. D’una banda la reducció del pressupost a l’Eixample (-11,7%) que es 

compensa per l’augment a Les Corts (+12,7%) i l’augment a Sants-Montjuïc (+4,5%).

◦ Dels projectes presentats, el 85,7% dels sol·licitants són associacions, el 2% són 

persones físiques, el 2% pertanyen a l’administració pública, el 3,6% són empreses, el 

4,7% són cooperatives i el 2% són congregacions i institucions religioses.

MITJANA de Subvenció per entitat: 4.208€ (392€ menys que al 2018)
MITJANA de Subvenció per entitat districte: 2.067€

Mitjana de subvenció per entitat a nivell ciutat: 5.989€

http://www.ferrerguardia.org/
http://www.cab.cat/sites/default/files/2019/Informe%20Subvencions%202019_complertBAIXA.pdf
http://www.cab.cat/sites/default/files/2019/Informe%20Subvencions%202019_complertBAIXA.pdf


 Malgrat que Barcelona té un moviment associatiu molt arrelat al territori, en els darrers 

anys es manté la diferència pressupostària dels projectes d’àmbit districte, en relació als 

d’àmbit ciutat.

 Les organitzacions empresarials (incloent-hi les cooperatives) representen el 14% de 

l'import total subvencionat. Aquest fet contradiu el supòsit que les subvencions només 

s'adrecen a les entitats sense ànim de lucre.

 De les 10 subvencions més elevades, 5 han estat atorgades a empreses privades. 

D’aquestes 10, 5 projectes són d’esports, 4 de l’àmbit de cultura i 1 d’atenció a persones 

sense llar. La subvenció amb un import més elevat torna a ser per una empresa.



 En canvi, els 10 projectes amb millor puntuació són d’entitats sense ànim de lucre. 

D’aquests, 6 són d’atenció a persones sense llar, 3 de comerç de proximitat, i 1 d’ecologia, 

urbanisme, mobilitat, i drets dels animals.

 Davant l’augment de projectes denegats, no ens queda clar el criteri d’avaluació i trobem 

diferents estratègies segons sectors.

Un cop més veiem la necessitat de demanar a l’Ajuntament que vetlli per:

 Reforçar el finançament de projectes de barri i de districte.

 Deixar de finançar projectes empresarials via subvenció. Entenem que hi han d’altres 

mecanismes de patrocini adreçats als projectes relacionats amb esdeveniments esportius i 

culturals.

 Implementar un nou model de subvencions i convenis. Ampliar les línies de subvencions 

amb caràcter plurianual que prioritzi l’acció global i elaborar convenis amb projectes 

estratègics.

 Adaptar la convocatòria de subvencions a la realitat de les associacions de la ciutat.

 Convocar unes noves bases que escurcin el temps de resolució.

I un compromís compartit amb les entitats per tal de:

 Definir el Pla Estratègic de Subvencions i fer-ho conjuntament amb les entitats sense ànim

de lucre i els diferents espais de participació. En aquest sentim demanem que es lideri el 

procés conjuntament la Regidoria de Participació i reforçar la transversalitat de l’Oficina de 

Subvencions.

 Impulsar mecanismes de validació dels criteris d’incompatibilitats de presentació de 

projectes dins dels espais participatius.

 Promoure sistemes de seguiment de les subvencions que parteixin de la confiança entre el

sector associatiu i l'administració.

*Accediu a l’informe complet

http://www.cab.cat/sites/default/files/2019/Informe%20Subvencions%202019_complertBAIXA.pdf

