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Claus per a sol·licitar 

subvencions i ajudes per a les 
entitats sense ànim de lucre 

 
 

 

 

 

 

Per a què elaborem projectes? Què és un bon projecte? Quines fases cal seguir?  

Com fer un bon projecte? Quant ens costa el projecte? Tot això i més, trobareu dins 

d’aquests guia per a sol·licitar subvencions i ajudes per als projectes de les entitats 

sense ànim de lucre.  

  

Per a què elaborem projectes? 

 

Abans de contestar aquesta pregunta seria important preguntar-nos què és un 

projecte?, perquè moltes vegades pensem que hem de realitzar projectes quan 

apareix l'oportunitat d'una subvenció, però si sabem que un projecte és: 

un pla d'acció, és el nostre “mapa i brúixola” per a poder arribar a aconseguir la 

nostra meta i no perdre el nord. És una eina, un instrument amb objectius clars que 

ens ajuda a tots/es a seguir el mateix camí i a saber el que estem fent. 

Ens adonem que els projectes són necessaris per a poder preveure i materialitzar les 

activitats amb les quals volem aconseguir els nostres objectius. És poder decidir 

anticipadament el que es vol aconseguir assenyalant els mitjans per a aconseguir-

los. És clar que perquè es doni una pensada intervenció és imprescindible una 

planificació. 

Normalment fem projectes per a concretar activitats “externes” de l'associació, però 

es poden elaborar per a poder millorar la projecció de l'associació, millorar 

l'organització i els canals de comunicació entre els/as membres, donar a conèixer-

la, aconseguir més suports, recursos, gent, etc. 

És a dir, tots els aspectes de la vida associativa poden i han de ser concretats en 

projectes d'acció. Tot projecte es realitza per a posar-ho en pràctica i així poder 

avaluar el que hem executat. Per a poder decidir anticipadament és necessari una 

planificació, ordenar-se les idees. Moltes vegades no sabem ni com començar, ens 

Primer de tot, cada convocatòria de subvencions pot requerir un tipus de 

justificació propi i específic pel que convé tenir bé present les bases d'aquesta 

convocatòria on ha d'anar ben precisada la forma i format de justificació. No 

obstant això, des de COCEMFE Catalunya llancem les claus generals que sempre 

cal tenir presents indistintament del model específic de justificació de cada 

convocatòria i organisme. 
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assalten moltes preguntes sense ordre, per això, el que podrem llegir al llarg 

d'aquestes línies, són les respostes a algunes d'aquestes preguntes, ordenant-les 

perquè la realització del projecte sigui més “senzilla”. 

Abans de res, és important tenir clara la missió, la finalitat i sentit de la nostra 

associació perquè així, els projectes que realitzem estiguin d'acord amb els nostres 

objectius i poder aconseguir-los sense perdre el rumb.  

Totes les persones que pertanyen a una associació necessiten saber i han de tenir 

clar aquestes preguntes. És important poder transmetre a qualsevol persona que 

s'acosti a l'associació o vulgui conèixer una mica més, la identitat de la mateixa de 

manera clara i senzilla. És la forma de saber el moment de l'associació i de la realitat 

en la qual ens movem, per a evitar que els objectius s’estanquin o es petrifiquin 

impedint satisfer les necessitats reals.  

Ara més que mai és ineludible realitzar aquest exercici de manera freqüent, ja que 

vivim en una realitat canviant. 

Qüestionar-nos sobre la nostra identitat i del grup és un treball ardu però necessari, 

i realitzar-lo és una inversió de futur per a la nostra associació, perquè a l'hora de 

realitzar el projecte ens estalviarà temps i energia. 

 

 

Què és un bon projecte? 

 

 

Perquè un projecte sigui bo, és primordial que sigui realista i que s'acosti al màxim a 

les necessitats, interessos, motivacions del col·lectiu amb el qual treballem. És molt 

important tenir una bona idea, i no sols el fet de tenir-la, sinó el fet de poder-la 

plasmar en un paper i ser capaços de formular-la. Que sigui una proposta interessant, 

eficaç i eficient, perquè es compleixin els objectius utilitzant els recursos adequats. 

Per a poder realitzar tot això, és indispensable treballar en equip, implicant el nombre 

més gran de persones significatives en la realització del projecte. Fent partícips a les 

persones implicades, perquè ningú millor que elles coneixen les seves aficions, les 

seves necessitats.  

Un grup no consisteix només en un nombre de persones congregades sense més, 

sinó que un grup és un conjunt de persones, amb uns interessos i objectius comuns, 

amb diferents coneixements, experiències; que interactuen entre elles produint un 

producte més potent que el que podria aconseguir una persona sola. Això sí, encara 

no ens hem posat a escriure el projecte en si. Això d'escriure és l'últim, és important 

poder reflexionar, debatre, fer esborranys, esquematitzar i contestar aquestes 

preguntes perquè quan arribi el moment de la realització d'aquest, sigui un projecte 

realista, efectiu i que estigui d'acord amb la identitat de la nostra associació. 
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Quines fases cal seguir? 

 

 

Esquemàticament podem apreciar les diferents fases d'un projecte, que com veiem, 

formen un tot comú que hem de tenir sempre present. Així, hem de començar per: 

 

1. Una bona identificació de la realitat sobre la qual volem actuar per mitjà del 

projecte en qüestió. Aquesta bona identificació ens ajudarà a formular un projecte 

que sigui adequat a la realitat. 

 

2. Procedir a la formulació del projecte que serà el següent pas. 

 

3. Executar-ho, tenint en compte les actuacions previstes, en el temps que hem 

estimat i amb els recursos que hem marcat. 

 

4. Quan estem executant el projecte, o bé a la finalització d'aquest, procedirem a la 

seva avaluació, observant fonamentalment l'eficàcia i l'eficiència de la nostra 

actuació. 

 

5. D'aquesta avaluació, obtindrem recomanacions i conclusions que pot ser que facin 

reconduir l'execució del projecte, i en cas de ser una avaluació final, ens ajudaran 

per a l'elaboració d'un possible projecte posterior. 

 

No podem oblidar que pot ser que amb la nostra actuació hàgim modificat part de la 

realitat que havíem identificat, per la qual cosa pot ser que sigui necessària una nova 

identificació. D'aquesta manera es tanca el cercle amb les fases del projecte en el 

qual totes són útils i necessàries. 

 

 

Com fer un bon projecte? Primer de tot identificar: 

 

1.  Missió de l'associació: Qui ho farà? En qualsevol 

projecte haurem de presentar a la nostra associació o col·lectiu: quan es va crear, 

motivacions, tipus d'activitats, a qui va dirigida i tot allò que considerem significatiu. 

Així aconseguim, en un primer cop d'ull, que qualsevol persona que pugui llegir el 

projecte se centri i conegui la missió de l'associació. 
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2.  Origen i fonamentació: Per què es vol fer? És el moment d'explicar amb claredat 

per què és important realitzar-lo, quines realitats ens fan decidir realitzar aquest 

projecte, per què est i no un altre. Per exemple: “Existeix una necessitat i no existeix 

servei, es vol millorar la qualitat o aquest projecte es troba dins d'un programa més 

ampli”. Aquest apartat exigeix creure en el projecte per a “vendre'l” a aquells que 

tenen l'autoritat per a permetre la seva realització, alhora que per a dotar-lo dels 

recursos necessaris. 

 

3.  Naturalesa del projecte: Què es vol fer? És escriure de manera sintètica en què 

consistirà el projecte, és a dir, aconseguir un títol que expliqui allò de què es tracta. 

 

4.  Objectius: Per a què es farà? En qualsevol projecte és fonamental que estiguin 

clarament formulats els objectius, és a dir els resultats concrets que volem 

aconseguir amb la realització del projecte. Entorn dels objectius es dóna coherència 

al conjunt d'activitats que componen el projecte.  

Per a la seva redacció existeixen diverses normes: 

 És important dividir-los en  Objectius generals o específics 

 

Objectius generals: es tracta de representar les metes a llarg termini, descriure els 

processos globals i formular les nocions més globals del projecte; els objectius 

generals no s'avaluen directament, sinó a través dels específics.  

Objectius específics: són submetas que ens permeten concretar l'objectiu general. 

Es plantegen a mitjà termini i corresponen a una àrea en concret. Són avaluables. 

 

5.  Destinataris/as del projecte: A qui va dirigit? El projecte ha d'explicar amb claredat 

quines són els/les destinataris/es, participants o beneficiaris/es a els qui es dirigeix. 

Convé que assenyalem les seves característiques generals i també el seu número. 

 

6. Metodologia del projecte: Com es farà? És la manera que tenim de treballar, com 

arribarem a aconseguir els objectius proposats. És la forma en què es faran 

determinades activitats d'un projecte quan hi ha necessitat d'optar per un mètode o 

tècnica concreta entre diverses alternatives 

7. Temporalització del projecte: Quan es farà? És el moment de realitzar un calendari 

de realització de les diferents fases i activitats previstes. És útil utilitzar diferents 

tècniques de control de temps, que són els instruments que es basen en 

l'especificació de les activitats i la seva ordenació interrelacionant-les amb la 

cronologia o seqüència d'aquestes: planning, cronograma, gràfic i calendari, etc. 
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8.Localització física del projecte: On es vol fer? 

Hem d'assenyalar l'àmbit geogràfic que abastarà el projecte (un sol barri, una ciutat, 

una comarca, etc.). També hem de fer referència als espais o llocs (aules o locals de 

l'associació, carrers, places, equipaments públics, centres educatius, equipaments 

cedits per empreses privades, etc.) on es duran a terme físicament les activitats.  

9.Recursos humans: Amb qui ho farem? 

És important que s'assenyalin i indiquin totes les persones que estan implicades en 

el projecte i les seves funcions. Es pot utilitzar l'organigrama, on es detallen 

mitjançant un gràfic totes les persones i les seves relacions: Equip de base de treball, 

equips tècnics de la zona, persones de suport, altres col·lectius. 

10.Recursos materials i econòmics: Amb què es farà? 

És important com poder rendibilitzar-los, és a dir, saber amb quins recursos comptem 

i com obtenir el rendiment més gran d'ells. Per això, és el moment de realitzar el 

pressupost. Aquest és el moment de valorar el cost dels recursos necessaris per a 

dur a terme el nostre projecte. 

 

   Desembre     Gener     Febrer  

Setmanes // Taller esportiu 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                          

Coordinació associació disseny 
    

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Petició de sala       ●                 

Publicitat           ● ●           

Cartells           ● ●           

Recursos materials necessaris 
            

● ● 
        

Preparació sala-taller                 ●       

Taller                 ● ●     

Recollida del material sala                     ●   

FESTA                         

Publicitat i cartells               ● ●       

Material festa                 ● ●     

Lloguer llueixes i so                   ● ●   

Preparació: decoració                     ●   

Desenvolupament festa                     ●   

Recollida de sala i material                       ● 

Avaluació taller-festa                       ● 
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Quant ens costa el projecte? 

 

 

Els recursos econòmics són fonamentals per al desenvolupament d'un projecte, hi 

ha vegades que simplement amb fons propis podem programar i executar projectes, 

però la majoria de les vegades, necessitarem ajudes o subvencions externes, 

normalment d'Institucions Públiques.  

Sempre cal ser molt clars a l'hora de plantejar el pressupost de l'activitat. La 

transparència en la gestió ha de ser igual d'important per a les institucions públiques 

que per als/les socis/ies de l'associació. Respecte a l'elaboració del pressupost, hem 

de diferenciar entre les despeses previstes en l'execució d'aquest, i els ingressos 

dels quals disposarem.  

És molt important que tant els ingressos com les despeses coincideixin exactament, 

en cas contrari, el pressupost estarà mal fet. 

 Despeses: és millor que desglossem les despeses per conceptes. En aquest 

punt és important insistir en la inclusió de partides i conceptes que siguin 

fàcilment justificables, és a dir, que no hi hagi cap dificultat per a aconseguir 

justificants legals (factures, rebuts, etc.) que acreditin les despeses 

realitzades.  

Per exemple: 

 Personal 

 Materials: Fungibles (els que es gasten) 

 Inventariables (els que quedaran després de l'activitat) 

 Lloguers 

 Transport 

 Segurs 

 Altres (imprevistos i varis) 

 

Respecte a l'últim concepte (Imprevistos i varis) es tracta d'un concepte “comodí” per 

a atendre despeses que inicialment no han estat prevists per a desviacions 

pressupostàries que sorgeixen durant l'execució del projecte.  

Quant a la quantitat a consignar en aquest capítol, no és recomanable que superi el 

10% del total de les despeses previstes. Però, el més habitual, és que sigui una 

quantitat que rondi entre el 3 i el 6% del total de les despeses. En cadascun dels 

conceptes especificarem les quantitats del que necessitem el més minuciosament 

possible. En cas que el projecte sigui molt complex, amb moltes activitats, i a més, 

de molt de cost, el millor mètode és definir per activitat que es realitzarà, la qual cosa 

es necessita; és a dir, si una activitat necessita personal i de material, especificar i 
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calcular el total que ens costaria realitzar aquesta activitat. Així caldria fer 

successivament amb totes les activitats que contempli el projecte, i al final se 

sumaria el cost de cadascuna de les activitats per a obtenir el cost total del projecte. 

Bé, utilitzem una manera o una altra, és important a l'hora de formular el projecte 

reflectir el cost total d'aquest. Això significa que hem d'incloure no sols el cost que 

demanarem de subvenció, sinó de tot el projecte. 

 Ingressos: una vegada expressada la relació de despeses, hem de reflectir 

quins són els ingressos que ens permetran assumir-los. Sense aquesta 

previsió, no podem parlar d'un pressupost complet. En els ingressos, també 

cal distingir diferents conceptes, depenent d'on provinguin els ingressos 

previstos. Cal tenir en compte que una part l'aportarem nosaltres/as, bé 

provingui de fons propis de l'associació, o de quotes, o d'un preu que es 

cobrarà a els/as participants. En aquest cas, caldrà especificar l'origen 

d'aquests ingressos. 

D'altra banda, respecte als ingressos externs a l'associació, normalment són 

col·laboracions econòmiques d'altres Institucions Públiques o privades mitjançant 

convenis, subvencions, ajudes, etc. Aquests han de tenir un apartat diferenciat en 

aquest capítol d'ingressos. El més interessant és fer un quadre en el qual a primera 

vista i d'un cop de ploma, vegem què és el que costa, quant costa i d'on prové els 

diners per a pagar-lo. 

Exemple de Cronograma de Tasques  

 

DESPESES 

 

I. Personal  

I.1.- Monitor taller (3 meses) 

 

II. Materials  

II.1.- Material de oficina 

 

II.2.- Eines  

 

II.3.- Disseny i edició de fullets  

 

III. Transport  

III.1.- Contracte autobús 

 

IV: Imprevistos y varis (5% del 

total) 

 

Total despeses  

 

 

 

 

 

3.000· 

 

 

200· 

 

300· 

 

300· 

 

 

300· 

 

210· 

 

 

4.410· 

 

INGRESSOS  

 

I. Aportacions pròpies  

I.1.- Fondos de la associació -------- 

 

 

II. Aportació dels/es usuaris/es  

II.2.-  Ingrés per quotes d'inscripció --

----------------------------------- 

 

 

III. Subvencions y ajudes  

III.1.- Ajuntament de ---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ingressos: 4.410 · 

 

 

 

 

 

400· 

 

 

 

 

800· 

 

 

 

3.210· 
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D'aquesta manera, i segons l'exemple, conclourem que la subvenció que demanarem 

per a poder executar el present projecte, a l'Ajuntament de.... serà de 3.210 Euros. 

Hem de tenir en compte que, moltes vegades, les subvencions de les Institucions 

Públiques es lliuren en diverses terminis i per a la justificació del pressupost, cal que 

utilitzem els documents de pagament originals o factures compulsades; és molt 

important que en les factures emeses constin les dades del proveïdor amb el seu 

número de CIF o NIF. 

 

Altres dades que necessàriament han de constar són: 

 Data de la factura  

 Concepte del pagament IVA, o en el seu cas, si té exempció d'IVA 

 Que vagi a nom de l'Associació incloent el nostre número CIF 

 Hem de tenir en compte que si presentem factures per a justificar una 

subvenció que els falti alguna d'aquestes dades, pot ser que no siguin 

admeses per l'entitat finançadora i tindrem problemes per a justificar la 

despesa 

 És important que tots aquests documents es guardin conjuntament, i una 

vegada es lliurin a l'entitat finançadora, per a justificar la subvenció, es 

conservi una còpia en poder de l'associació per si sorgeix algun dubte o algun 

problema respecte a algun document o concepte 

És important que tots aquests documents es guardin conjuntament (en pdf en moltes 

ocasions), i una vegada es lliurin a l'entitat finançadora, per a justificar la subvenció, 

es conservi una còpia en poder de l'associació per si sorgeix algun dubte o algun 

problema respecte a algun document o 

concepte. 

 

 

Com sabem que ho estem fent bé? 

 

 

L'avaluació és una part fonamental del projecte. És des del principi, en el moment 

d'elaboració del projecte, quan hem de preveure i planificar l'avaluació. Com que és 

aquest procés, el que ens possibilitarà conèixer si realment hem aconseguit els 

objectius que ens plantegem, i alhora ens permetrà conèixer en quins hem encertat 

i en quins hem fallat per a poder estar en condicions de millorar les nostres accions 

i projectes futurs.  

Dissenyar l'avaluació quan el projecte ja està en marxa o fins i tot quan ha finalitzat, 

pot suposar el risc de no ser objectiva perquè sempre solem tenir una tendència a 

valorar aquells aspectes que millors resultats han obtingut en comptes de les 

fallades que s'han produït. 
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En aquest sentit, l'avaluació cal entendre-la com un procés, no com un moment 

puntual al final de l'execució del projecte; ha de ser present per tant, en el seu disseny 

i en la seva execució, no solament en el seu moment final. A l'hora d'elaborar el 

projecte és quan hem de planificar i concretar els diferents moments en els quals 

realitzarem l'avaluació, d'aquesta manera, podem fer una classificació de l'avaluació 

atès el moment de realització d'aquesta: avaluació intermèdia i avaluació final. 

Algunes vegades també escau realitzar una avaluació prèvia. 

 Avaluació prèvia: és la que es realitza en el moment d'acabar la formulació 

del projecte i ens permetrà conèixer si el projecte que hem elaborat s'ajusta 

realment als objectius de l'associació i al que ens plantejàvem realitzar per 

mitjà de l'esmentat projecte.  

 

 Avaluació intermèdia: poden ser un o diversos moments durant el període 

d'execució del projecte, depenent de la seva complexitat i de la seva durada 

temporal. Aquesta avaluació ens permetrà, una vegada analitzada la 

informació recollida de les accions realitzades i vists els possibles 

desviaments esdevinguts respecte al projecte, adoptar les mesures 

necessàries per a corregir-los i evitar noves desviacions. En definitiva, veure 

si estem en la línia d'anar aconseguint els objectius previstos.  

 

 Avaluació final: una vegada finalitzada l'execució del projecte, de manera que 

ens permeti analitzar de manera concreta tots els aspectes de l'execució i els 

seus resultats, de cara a tenir criteris davant noves actuacions i a poder 

justificar la subvenció en cas que sigui necessari. I sobretot, per a veure en 

quina mesura l'execució d'aquest projecte ha servit per a avançar en la 

direcció dels objectius de la nostra associació. 

 

 

 

Què avaluarem? 

 

 

 

Partim de tres conceptes bàsics que cal avaluar: l'adequació, l'eficàcia i l'eficiència. 

 L'adequació d'un projecte fa referència al grau d'idoneïtat d'aquest respecte 

a la població a la qual es dirigeix o l'àmbit sobre el qual es vol actuar i si 

realment existeix la necessitat sobre la qual treballarem. Un projecte serà 

adequat, per exemple, “si l'objecte és crear ocupació i treballarem 

específicament amb població desocupada, i a més, aquesta és una de les 

missions estratègiques de l'associació”. 
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 L'eficàcia fa referència al grau de consecució dels resultats previstos tenint 

en compte que en la mesura en què hàgim aconseguit els resultats, haurem 

o no aconseguit els objectius programats. És imprescindible avaluar els 

resultats obtinguts en relació amb les previsions que teníem. D'aquesta 

manera, podrem aconseguir en major o en menor mesura els resultats 

previstos, però també pot haver produït altres resultats que no havíem previst 

que, una vegada analitzats, podrem classificar com a positius o no, i que 

haurem de tenir en compte a l'hora de realitzar una nova programació. 

 

 L'eficiència ens indica la relació entre els resultats obtinguts i els recursos 

emprats, la relació entre els esforços realitzats i els assoliments.  

En definitiva, el que estem analitzant és el que costa obtenir els resultats obtinguts i 

d'aquesta manera veure si hem emprat bé els nostres esforços i recursos, i en cas 

que no sigui així, hem d'aprendre a optimitzar-los per a una pròxima intervenció. 

 

 

Qui avaluarà?  

 

 

 

Els tècnics dels projectes de les diferents institucions seran les persones 

encarregades d’avaluar el nostre projecte. Les seves visions seran diferents i 

complementàries, fixant-se en l'adequació i eficàcia del projecte. Amb les seves 

correccions, el nostre projecte podrà ser més complet i més adequat a les condicions 

de la subvenció o ajut, i a més a més, aprendrem molt a l’hora d’analitzar el procés 

de les avaluacions externes.  

 

 

 

Com elaborar una memòria? 

 

 

Normalment, les entitats o institucions que financin els projectes ens demanaran, 

una memòria que doni compte dels resultats del projecte i de l'abast o no dels 

objectius inicialment programats. De tota manera, encara que no ens ho sol·liciti cap 

entitat, resulta convenient elaborar aquesta memòria per diverses raons. 
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 D'una banda, per a deixar constància del treball realitzat i per una altra, perquè els 

qui vagin a continuar elaborant projectes per a l'associació, tinguin una referència a 

la qual acudir i de la qual aprendre per a no cometre els mateixos errors i per a 

reforçar els èxits aconseguits.  

La memòria ha d'elaborar-se amb objectivitat, veracitat i honradesa. Ha de reflectir 

qualsevol tipus de modificació que sigui necessària fer amb vista a un futur. És un 

resum complet i sistematitzat del procés seguit, un seguiment i un balanç valoratiu 

de tots els segments del projecte, una manera d'obtenir una visió general/global de 

tot el realitzat.  

Hem de tenir en compte que en la mesura en què siguem objectius i veraços, 

guanyarem credibilitat enfront de la institució i d'altra banda, de cara a nosaltres/as 

mateixos/as, ens estarem ajudant a l'hora d'una posterior programació d'un altre 

projecte. 

Respecte al contingut, una memòria ha de recollir almenys els següents punts:  

 La denominació del projecte. Hem de tenir en compte que la persona que ho 

llegirà no té per què estar informada del projecte en qüestió.  

 Identificació de l'associació que ha executat el projecte i d'on i quan ha estat 

executat. Una breu descripció del projecte realitzat, la seva fonamentació, els 

seus destinataris/as i els seus objectius.  

 Una descripció de les activitats realitzades al llarg del projecte.  

 Una valoració dels resultats obtinguts, posant-los en relació amb els objectius 

programats. Hem de tenir en compte que moltes vegades no s'aconsegueixen 

tots els objectius previstos amb els resultats obtinguts i per contra, 

s'aconsegueixen resultats que no estaven inicialment previstos o que es 

consideraven secundaris, i que com a fruit del projecte, han de ser tinguts en 

compte analitzats i valorats.  

 Les conclusions que hem aconseguit amb tot el realitzat, la qual cosa hem 

après i el que ens servirà de cara al futur, tant de les activitats realitzades 

com dels resultats obtinguts, com dels objectius previstos i aconseguits (o 

no).  

 Quant a la memòria econòmica, relació dels ingressos que s'han rebut i de les 

despeses generades pel projecte. En aquest punt, hem de tenir en compte el 

pressupost que en el seu moment presentem perquè a l'hora de la justificació, 

hem d'atenir-nos a aquest, sobretot pel que fa als apartats de despeses 

previstes per a justificar-los. 

 

La manera més fàcil de fer-ho és mitjançant una taula que reculli el concepte de la 

despesa, el núm. de factura i la quantitat, donant-li a cada factura un núm. per a la 

seva identificació. Així com, fotos, fullets, programes d'activitats, referències en 

premsa, etc. Altres dades que considerem d'interès: relació de participants i 

col·laboradors/as del projecte, plantilles d'assistència a tallers, entre altres. Pel que 
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fa a la forma, hem de tenir en compte que volem que sigui comprensible per a 

qualsevol.  

És bo tenir en compte una sèrie d'aspectes:  

 Portada ben dissenyada. En ella, almenys, ha de constar el títol del projecte, 

la identificació de l’associació (bé per logotip o per nom complet), la data de 

realització i el caràcter de l'informe, és a dir, si és un informe final o un 

intermedi. Hem de tractar que sigui una presentació elegant i que destaqui, 

per exemple, per mitjà d'una portada en cartolina de color. D'aquesta manera 

aconseguim que no passi desapercebuda tan fàcilment ni es traspaperi. 

 Quant a l'extensió en pàgines, que no sigui excessivament llarga, només les 

pàgines necessàries. Per una simple raó, l'excés d'informació produeix 

desinformació. Cal tenir una bona capacitat de síntesi, els aspectes 

complementaris, es poden col·locar com a “annexos” a l'informe.  

 És important que la memòria estigui ben estructurada. Això suposa que 

disposi d'un índex i que el contingut segueixi una lògica que comenci per les 

idees principals que volem comentar i continuï per les secundàries, i no a 

l'inrevés.  

 Utilitzar un llenguatge agradable i comprensible. Cal evitar els textos molt 

carregats, impersonals i de frases fetes que poden portar al final a una total 

incomprensió. Les pàgines han de maquetar-se de manera adequada, amb 

marges i amb paràgrafs no massa llargs i separats entre si. I sobretot, 

numerar totes les fulles que componen la memòria.  

 L'enquadernació: hem de fugir del sistema d'engrapat, bé en una cantonada 

superior o en tota la vora esquerra, ja que el primer té moltes possibilitats que 

es perdin fulles i el segon fa difícil la seva lectura. El millor és una 

enquadernació senzilla que permeti la posterior separació de les fulles en cas 

de ser necessària, però que eviti que les fulles es perdin i que sigui fàcil de 

llegir. 

 

 

 

Consells útils: 

 

 

No fer projectes per a aconseguir recursos sinó, per contra, buscar recursos per a 

poder dur a terme els nostres projectes. 

 

Buscar una bona idea, realista, que s'acosti al màxim a les necessitats i interessos 

del col·lectiu 
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Treballar en equip buscant nous suports, col·laboracions, etc., maximitzant el nombre 

més gran de recursos, intentant fer partícips del procés de la realització del projecte, 

de les possibilitats i de les activitats al major nombre de persones. 

 

És importantíssim tenir clara la missió de l'associació. El perquè de la seva existència 

farà que els nostres objectius siguin coherents. 

 

Claredat i senzillesa, la nostra millor virtut per a explicar per escrit el nostre projecte. 

Contestant les deu preguntes. 

 

Ajustar al màxim el pressupost a la realitat, perquè ens doni una major seguretat a 

l'hora de l'execució i major credibilitat en una posterior justificació enfront de l'entitat 

finançadora, si és que n'hi hagués. 

 

Guardar i preparar, des del principi de l'elaboració del pressupost, els documents de 

pagament i originals o factures compulsades (en les quals constin les dades del/a 

proveïdor/a amb el seu número CIF o NIF, data, concepte, IVA, o en el seu cas, si té 

exempció d'IVA, nom de l'associació incloent el nostre número CIF). Així, poder 

justificar sense cap problema totes les despeses realitzades. 

 

Realitzar l'avaluació entenent-la com un procés, no com un moment puntual al final 

de l'execució del projecte. Ha de ser present per tant, en el seu disseny i en la seva 

execució, no solament en el seu moment final.  

La memòria ha d'elaborar-se amb objectivitat, veracitat i honradesa, guanyant 

credibilitat enfront de la institució i, per descomptat, de cara a nosaltres/as 

mateixos/as. Aquestes memòries ens ajudaran a poder programar un projecte 

posterior i recollir totes les dades.  

 

A l'hora de presentar-nos a una convocatòria de subvenció és important seleccionar 

la que més quadra amb la missió de l'associació i estudiar-la, llegint la “lletra petita”, 

cerciorant-nos dels terminis. Preparar i guardar a mà els papers requerits per a evitar 

possibles sorpreses no grates. 

 

Saber en tot moment on està el projecte i qui influeix i decideix sobre la seva 

acceptació (trucar per telèfon, interessar-nos, oferir-nos per a ampliar informació, 

defensar el projecte, etc.).  


