
 

 

 
NOTA DE PREMSA – 13-3-2015 

 

Les associacions de BCN denuncien l’atorgament de 

subvencions a empreses en la convocatòria de l’Ajuntament 

destinada principalment a entitats 
 

És una de les principals conclusions de la Diagnosi sobre les Subvencions per a la Realització de 

Projectes, Activitats i Serveis per al 2014 que ha elaborat el Consell d’Associacions de 

Barcelona (CAB), amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia. 

 

En l’informe també es posa de manifest que entre el 2010 i el 2014 hi ha hagut una disminució de la 

partida econòmica total dirigida a aquestes subvencions i que s’ha produït  un creixement en l’import 

atorgat per a projectes d’àmbit de ciutat, en detriment de l’import atorgat per a projectes d’àmbit de 

districte.  

 

Enllaç per a consultar la versió completa de l’informe 
 

 

El Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) ha fet públic l’informe “Diagnosi de les subvencions per a 

la realització de projectes, activitats i serveis 2014” que ha elaborat amb la col·laboració de la 

Fundació Ferrer i Guàrdia. Es tracta d’un anàlisi en profunditat de tots els aspectes relacionats amb 

la convocatòria per al 2014 d’aquesta línia de subvencions municipals dirigida especialment a 

entitats sense ànim de lucre. En L’informe s’analitzen els criteris de la convocatòria, les adjudicacions, els 

requisits de justificació i les fórmules de finançament, i es realitzen propostes de millora per a cadascuna 

d’aquestes qüestions.   

 

En el document es denuncia que aquesta convocatòria no estigui dirigida exclusivament a 

entitats sense ànim de lucre, donat que hi ha àmbits i programes en els quals s’hi poden presentar 

empreses i altres formes jurídiques, com ara cooperatives, tot i que l’Ajuntament difon aquesta línia com si 

fos exclusiva per a entitats sense ànim de lucre (veure vídeo “Governar amb les persones. Balanç 2011-

2015”). L’estudi posa de manifest que d’entre els 10 projectes amb un major import atorgat 5 són 

empreses (dues de les quals encapçalen la llista), 4 associacions i 1 cooperativa. (Veure taula pàg. 

62 informe) Des de la plataforma d’associacions de la ciutat s’aposta perquè la relació de l’administració amb 

les empreses es vehiculi a través d’altres canals que no interfereixin amb les partides destinades a reforçar 

l’acció de les associacions sense ànim de lucre.  

 

També s’evidencia un decreixement en la partida econòmica total dirigida a aquestes 

subvencions. L’informe assenyala que entre el 2010 i el 2011 l’import total destinat a aquesta convocatòria 

va caure un 7,8% mentre que entre el 2012 i el 2013 va caure un 8,6%.  Entre el 2012 i el 2014 s’ha 

recuperat un 2,8% en el primer any i un 7,2% en el segon però l’import assignat per al 2014 encara queda 

lluny de la xifra del 2010. (Veure Gràfic 2 informe) També cal tenir en compte que entre el 2012 i el 2014 el 

nombre de projectes presentats i atorgats ha crescut en un 25%  i que en la convocatòria del 2014 s’han 

incorporat nous programes sense els quals la reducció de l’import total entre el 2010 i el 2014 hauria estat 

del 16,5%.          

 

D’altra banda, en l’estudi també es posa de manifest un canvi en la tendència pel que fa al percentatge dels 

imports atorgats a projectes de districte i de ciutat. Si a partir del 2010 les dues tipologies tenien tendències 

absolutament estables i, en tot cas, era el percentatge d’import atorgat per a l’àmbit de districte el que 

experimentava una lleugera tendència a l’alça, a partir del 2012 la tendència per a les subvencions 
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d’àmbit de ciutat ha experimentat un increment significatiu en detriment de les d’àmbit de 

districte (veure gràfic 1 informe). Des del Consell d’Associacions de Barcelona es reclama invertir aquesta 

tendència per prioritzar, reconèixer i fomentar la tasca de les associacions més arrelades als 

districtes i la seva imprescindible acció de proximitat.   

 

Tot i això, en l’informe es valora positivament les actuacions fetes per l’administració municipal 

en els darrers anys per millorar i facilitar els diferents tràmits que han de realitzar les associacions 

en el marc d’aquesta convocatòria, tot i que també s’hi assenyala que encara queden aspectes que 

necessiten ser millorats.  

 

En aquest sentit, l’informe posa de manifest que en els dos darrers anys les associacions sense ànim 

de lucre han vist reduït el termini de temps que disposen per preparar la documentació de la 

sol·licitud. Això s’ha degut al fet que en els darrers dos exercicis s’han deixat més qüestions pendents de 

determinar en el moment de publicació de la convocatòria i, per tant, les entitats han hagut d’esperar a 

aquesta publicació per poder preparar la documentació necessària. D’altra banda, també s’ha patit un 

endarreriment en el termini de publicació de les resolucions, fet que ha provocat que les associacions hagin 

conegut l’import que se’ls ha atorgat quan ja han passat molts mesos de l’any en curs.  

    
Més informació:  
Joan Vilaplana Holgado 

Tècnic de Comunicació 

932 564 087 – 660 915 507 associacions@cab.cat 

Consell d'Associacions de Barcelona 

Avda. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 08035 Barcelona 

 

 

El Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) és la plataforma associativa de la ciutat. Agrupa una trentena d’entitats amb 

l’objectiu de fomentar el desenvolupament de l’associacionisme i dels seus valors a Barcelona, esdevenint un grup de força que 

contribueixi decididament a la millora de la realitat del teixit associatiu, en els seus aspectes qualitatius i quantitatius.  
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