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 Millorar la formalització dels 
projectes i la seva justificació

 Aprendre a moure’s en un entorn 
digital per relacionar-nos amb 
l’administració pública

Objectius





Procés convocatòries públiques

PREPARACIÓ 
DEL 

PROJECTE

PROJECTE: 
SUBVENCIÓ 
o CONVENI

EXECUCIÓ 
PROJECTE

JUSTIFICA-
CIÓ 

PROJECTE 
(memòria i 
comptes)

TANCAMENT 
PROCÉS



 Pren-te temps
 Organitza tota la informació per carpetes
 Pensa bé tot el procés
 Fes el correcte seguiment del projecte

Previs 1 



 Cada convocatòria o regidoria pot tenir les 
seves especifitats.

 Cal justificar TOT el projecte presentat, no 
només l’import concedit.

Previs 2 
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PREPARACIÓ DEL PROJECTE



 Crea una carpeta general de l’entitat (al teu ordinador).
Amb documentació atemporal:

 NIF entitat

 Estatuts

 Representant legal entitat

 Acreditació representació entitat del sol·licitant

 Crea una carpeta específica del projecte. Per exemple,
Benestar Social 2021.

 Projecte

 Pressupost

 Fes una llista amb tots els documents que necessites
preparar i elaborar.

 Marca un calendari de treball.
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SUMA DE PARTS: RECOMANACIONS.
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PREPARA LA DOCUMENTACIÓ.



 Hem de donar resposta a les preguntes bàsiques de
qualsevol projecte.

 QUI (qui el fa/promou)

 A QUI (a qui es dirigeix)

 PER QUÈ (perquè es vol dur a terme)

 COM (com es farà, recursos, organització)

 ON (on es durà a terme)

 QUAN (quan es farà)

 QUANT (diners i recursos materials necessaris)
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REDACTA EL PROJECTE



 Hem de donar resposta a les preguntes bàsiques de
qualsevol projecte.

 QUI (qui el fa/promou)

 A QUI (a qui es dirigeix)

 PER QUÈ (perquè es vol dur a terme)

 COM (com es farà, recursos, organització)

 ON (on es durà a terme)

 QUAN (quan es farà)

 QUANT (diners i recursos materials necessaris)
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ESTRUCTURA.
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ESTRUCTURA (exemple).

Word com a 

document 

annex!!!
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PRESSUPOST.
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PRESENTACIÓ TELEMÀTICA
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JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE



 Justificació del projecte:

 Explicar què hem fet (memòria justificativa)

 Quant ha costat. Justificació econòmica i relació de
factures.
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UN COP FETA LA FEINA 
(PROJECTE)
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JUSTIFICACIÓ

 Recull informació del projecte així que es vagi executant.

 Cal construir els indicadors que permetin saber com
evoluciona (i es tanca) el projecte:

 Activitats realitzades

 Nombre de participants / usuaris

 Seguiment

 Enquesta satisfacció (si en feu)
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JUSTIFICACIÓ
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RELACIÓ DE FACTURES

 S’ha de ser molt ordenat i sistemàtic.

 Relacionades directament amb l’activitat.

 Vinculades al pressupost inicial del projecte.

 Factures endreçades correctament i correlativament.

 Amb el corresponent justificant de pagament.

 Afegint el certificat de no deducció de despeses
tributària, si no s’està exempt (IVA).



JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA
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TANCAMENT DEL PROCÉS
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Gràcies!


