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BASES EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
EXERCICI 2022 DE L'AJUNTAMENT DE CAMPINS: SUBVENCIONS 

 
Base 39 – Aportacions i subvencions 

1. Règim jurídic. 

Les disposicions, el procediment per a la concessió i el tràmit de les subvencions que atorgui 
l’Ajuntament s’ajustaran al que disposa la Llei general de subvencions, el reglament que la 
desenvolupa, en el seu cas, l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i d’acord amb 
el que es preveu en aquestes bases. 

2. Exempcions. 

S’exclouen d’aquest àmbit les subvencions i transferències següents: 

a) Les referides a necessitats peremptòries de caràcter social i humanitari. 

b) Les subvencions, transferències o aportacions a Entitats públiques empresarials, societats 
municipals, Consorcis, Mancomunitats, Fundacions i a altres entitats organismes de dret públic. 

c) Les atorgades als grups municipals. 

d) Convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades, i amb persones físiques i 
jurídiques per a la realització d’activitats o serveis d’interès local. 

3. Subvencions nominatives. 

Les subvencions nominatives que podran atorgar les diferents àrees i serveis gestors de 
l’Ajuntament, amb càrrec a les respectives partides dels capítols 4 i 7 del pressupost de 
despeses. 

Base 40 – Tramitació d’aportacions i subvencions 

1. Operacions d’inici de l’exercici. 

A l’inici de l’exercici pressupostari, d’acord amb el que s’estableix a la base 24, els centres o 
serveis gestors sol·licitaran a la intervenció una reserva de crèdit RC per a atendre: 

- les aportacions obligatòries a altres administracions, 

- les subvencions nominatives. 

2. Procediment de concurrència competitiva. Autorització de despesa 

L’expedient administratiu que promogui la concessió de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva s’iniciarà mitjançant diligència del Regidor delegat de l’àrea o 
servei que impulsi la convocatòria i es tramitarà pel centre o servei gestor. 

L’expedient haurà d’anar acompanyat d’un informe del servei o centre gestor de la subvenció 
en el qual es posi de manifest: 

- Que els tràmits i resolucions que s’han seguit s’ajusten a les normes que els hi són d’aplicació 

- Que les bases reguladores i el contingut de la convocatòria s’ajusten al contingut mínim exigit 
per la Llei general de subvencions i aquestes bases. 



 
 
 
 
 
Plaça de la Vila, 8 
08472 Campins 
T. 938475030 
ajuntament@campins.cat 
www.campins.cat 

2 
 

- Pronunciament en relació a l’òrgan competent. 

- Proposta de resolució. 

A la vista de l’expedient, un cop fiscalitzat i aprovat la Intervenció enregistrarà una d’operació 
comptable A 

3. Fiscalització de l’expedient. 

L’expedient complet i la proposta d’operació comptable, A, es sotmetrà a la fiscalització que 
correspongui, d’acord amb l’abast indicat en les bases 66 i 67, previ a l’aprovació per part de 
l’Òrgan de Govern que correspongui. 

4. Procediment de concurrència competitiva. Presentació de sol·licituds. 

Les sol·licituds per a optar a una subvenció o ajut atorgada mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, es presentaran al registre general d’acord amb els requisits de temps 
i informació que s’hagi fixat a la convocatòria. 

De ser observats defectes formals o mancances de documentació i/o informació, el servei o 
centre gestor ho requerirà al sol·licitant pel mitjà que es consideri necessari. De no ser atesa la 
sol·licitud dins del termini que s’assenyali, o sigui incompleta, s’entendrà que el sol·licitant 
desisteix en la seva petició, per la qual cosa se’n deixarà constància a l’expedient i la petició 
quedarà arxivada sense més tràmit, comunicant-li aquest fet a l’interessat. 

5. Procediment de concurrència competitiva. Disposició de la despesa. 

Les sol·licituds de subvenció admeses es remetran a l’òrgan col·legiat que les avaluarà i emetrà 
un informe sobre els resultats, on s’expressarà el sol·licitant o la relació de sol·licitants pels 
quals es proposi la concessió de la subvenció i la seva quantia, especificant la seva avaluació i 
els criteris de valoració seguits per a efectuar-la. 

Juntament amb la proposta de resolució, l’expedient haurà d’anar acompanyat d’un informe del 
servei o centre gestor de la subvenció en el qual es posi de manifest, a més del contingut 
enumerat anteriorment, els resultats de les valoracions de les sol·licituds presentades i les 
propostes d’atorgament dels ajuts. 

Amb la petició del centre o servei gestor, un cop fiscalitzada i aprovada, s’enregistrarà 
l’operació comptable D. 

6. Fiscalització de les propostes d’adjudicació. 

L’Expedient de la despesa i la proposta d’operació comptable D, es sotmetrà a la fiscalització 
que correspongui, d’acord amb l’abast indicat en les bases 66 i 67, previ a l’aprovació per part 
de l’Òrgan de Govern que correspongui. 

7. Procediment de concurrència competitiva. Acceptació de la subvenció. 

El centre o servei gestor promourà les notificacions de les resolucions o acords adoptats en 
relació a les sol·licituds de subvenció les quals hauran de ser acceptades per part del 
beneficiari. 

8. Subvencions directes. Autorització i disposició de la despesa. 

L’expedient administratiu que promogui la concessió de subvencions directes s’iniciarà 
mitjançant diligència del Regidor delegat de l’àrea o servei que la impulsi i es tramitarà pel 
centre o servei gestor. 
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A l’expedient s’inclourà un informe tècnic del centre o servei gestor responsable de la 
subvenció el qual haurà de constar: 

- Quan la subvenció sigui nominativa, justificació que la subvenció pot ser atorgada per aquest 
procediment i que s’han definit suficientment les condicions i compromisos aplicables a la 
subvenció. 

- Quan la subvenció s’atorgui amb caràcter excepcional per raons d’interès públic, social, 
econòmic o humanitaris i altres, que justifiqui que la subvenció s’emmarca en els supòsits 
previstos a la Llei. 

9. Fiscalització de les propostes d’atorgament de subvencions directes. 

L’Expedient de la despesa i la proposta d’operació comptable AD, es sotmetrà a la fiscalització 
que correspongui, d’acord amb l’abast indicat en les bases 66 i 67, previ a l’aprovació per part 
de l’Òrgan de Govern competent. 

10. Seguiment de les justificacions de les subvencions. 

Correspondrà al Servei o centre gestor de les subvencions efectuar el seguiment de les 
justificacions de les mateixes i l’impuls i tràmit de les actuacions que se’n derivin. 

11. Presentació de la justificació de les subvencions. 

Els beneficiaris de les subvencions presentaran al servei gestor, a través del registre general els 
justificants de les mateixes de conformitat, en temps i forma, a l’acord d’atorgament i/o les 
bases reguladores de la mateixa. 

12. Revisió de les justificacions de les subvencions. 

L’àrea o servei gestor de la subvenció donarà conformitat a les justificacions presentades tenint 
en compte allò que s’exigeix a les bases de convocatòria i l’acord d’atorgament. Quan els 
justificants presentats per l’interessat siguin incorrectes, insuficients o presentats fora de 
termini, es notificarà al beneficiari per a que procedeixi a la seva esmena, quan sigui possible. 

De no ser esmenades les deficiències en el termini que s’assenyali, s’entendrà per no complerts 
els requisits de la subvenció arxivant sense més tràmit l’expedient de la subvenció, fet que es 
comunicarà a l’interessat. 

En els casos que el beneficiari hagi percebut una bestreta el centre o servei gestor iniciarà un 
expedient de reintegrament de pagaments indeguts. 

13. Justificació de les subvencions. 

La conformitat amb la justificació del beneficiari dels fons concedits, implicarà la tramitació 
d’una proposta de resolució i d’informe del servei o centre gestor de la subvenció en el qual es 
manifesti la conformitat de: 

- Haver presentat els justificants dels ajuts atorgats en termini i forma requerits per la 
convocatòria de la subvenció. 

- Que les ajudes s'han aplicat a la finalitat per la qual van ser atorgades. 

- En general, que es donen els requisits per al reconeixement de l'obligació. 

També s’haurà d’acreditar que el beneficiari estigui al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la seguretat social. Pel que fa als deutes amb l’Ajuntament el beneficiari de la 
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subvenció pot autoritzar a què aquest comprovi el seu estat del deute. 

Llevat dels casos previstos en el punt següent, el servei sol·licitarà el registre d’una proposta de 
document comptable O.  

14. Pagament avançat de les subvencions. 

Quan es pugui procedir al pagament avançat de la subvenció, el gestor tramitarà la 
corresponent proposta de resolució, que anirà acompanyada de l’informe en què es manifesti: 

- Que les bases, convocatòria o, si escau el conveni, prevegin expressament aquesta 
possibilitat. 

- Que l'import s'ajusta a la norma que regula la concessió i que el beneficiari reuneix els 
requisits per a la seva percepció, de conformitat amb la normativa reguladora de les 
subvencions i d'aquestes bases. 

- Que, si escau, es dona compliment al règim de garanties impost a les bases, convocatòria o 
conveni. 

- En general, que es donen els requisits per al reconeixement de l'obligació. 

Igualment, la intervenció procedirà al registre d’una proposta d’operació comptable “O”. 

15. Document justificatiu de les subvencions. 

Llevat que la convocatòria disposi d’altra procediment, el compliment de les condicions 
imposades en les subvencions es justificarà habitualment mitjançant la presentació d’un 
compte justificatiu de les despeses realitzades la qual s’acompanyarà de còpia dels documents 
que la suporten. 

Aquests documents hauran de ser nòmines, factures, rebuts, i altres documents que reuneixin 
els requisits exigits per a ser acceptats en l’àmbit tributari. L’Ajuntament podrà exigir la 
presentació dels documents originals per a la seva verificació i marcar-los mitjançant un 
procediment que permeti el control de la concurrència d’altres ajuts. 

L’Impost sobre el Valor Afegit dels justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari no 
és un consumidor final i se’l pot deduir. 

16. Document justificatiu de les subvencions d’ajuts individuals o urgència social. 

En els ajuts individuals o d’urgència social, formats per aquells que es concedeixin per tal de 
pal·liar situacions objectives de necessitat a persones en situació de risc social o econòmic, serà 
document suficient per a la justificació de la subvenció l’informe de l’assistent social que 
acrediti la correcta aplicació de la despesa. 

17. Document justificatiu de les subvencions per a cobrir dèficits. 

Si la subvenció té per objecte cobrir dèficits, com ara de prestació de determinats serveis, 
estructurals o d’altres, el beneficiari ha de portar els estats comptables de l’exercici 
corresponent a la subvenció: balanç de situació, compte de resultats i l’informe d’auditoria 
quan sigui obligatori o sigui requisit de la subvenció. 

18. Compensació de deutes. 

Quan el beneficiari sigui el deutor d’un deute vençut, que sigui líquid i exigible, l’Ajuntament 
aplicarà la compensació. 
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Base 41 – Subministrament d’informació sobre subvencions a la IGAE 

1. Contingut de la informació. 

El contingut de la informació a subministrar serà el que s’estableix a l’article 37 del Reglament 
de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 

2. Òrgan encarregat del subministrament de la informació. 

L’òrgan encarregat del subministrament de la informació a la base de dades nacional de 
subvencions, és la Intervenció o l’òrgan que designi la Corporació. 

3. Procediment per al subministrament de la informació. 

A l’efecte de poder donar compliment a aquest tràmit, les àrees gestores de qualsevol 
concessió de subvencions s’hauran d’ajustar a la tramitació detallada en els punts anteriors, tot 
complint el que estableix la Llei 38/2003, el Reglament de la Llei, aquestes bases i, en el seu 
cas, l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament. 

Així mateix, els centres o serveis gestors facilitaran a la intervenció les dades necessàries per a 
poder complir l’Ordre EHA/875/2007, per la que es determina el contingut i especificacions 
tècniques de la informació a subministrar. A aquests efectes, la Intervenció podrà dictar les 
instruccions que siguin necessàries per al compliment d’aquesta obligació. 


