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CIRCULAR INFORMATIVA: REGULACIÓ DE LA PERCEPCIÓ I
JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
Amb l’objectiu d’informar i clarificar les novetats introduïdes, respecte els exercicis
anteriors, per les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2010, és que es
dicta la present circular informativa.
Base 31.- Tramitació d’aportacions i subvencions
1.- La concessió de qualsevol mena de subvencions requereix la formació
de l’expedient, que s’iniciarà mitjançant la presentació d’una instància per part de
l’interessa’t en la qual consti la destinació dels fons, el projecte de l’activitat que es
pretén realitzar, el pressupost del cost del servei, els recursos que preveuen disposar
per a l’exercici en el qual demanen la subvenció del servei, la persona física
responsable de l'Entitat, així com les dades bancàries on es transferirà la quantia de la
subvenció, en cas de ser atorgada. Aquesta instància o sol·licitud s’ajustarà al model
que figura com ANNEX I. A més també s’haurà d’acompanyar amb la sol·licitud de
Transferència Bancària, d’acord amb l’ANNEX II.
En l’acord d’atorgament, que correspon a la Junta de Govern, s’expressaran
els requisits necessaris que cal complir per poder procedir al pagament, com també
les causes que motivarien l’obligació de reintegrar l'import percebut.
2.- Perquè es pugui expedir l’ordre de pagament de la subvenció és
imprescindible que el Servei gestor acrediti que s'han complert les condicions que
s’exigeixen en l’acord de concessió.
Si aquestes condicions, per la seva naturalesa, s'han de complir posteriorment
a la percepció de fons, el Servei gestor ha de detallar quin és el període de temps dins
el qual, en qualsevol cas, s'han de complir aquelles.
3.- En el darrer supòsit, la Intervenció ha de registrar aquesta situació de fons
pendents de justificació, per tal de fer-ne el seguiment i proposar les mesures que
escaiguin.
No es podrà efectuar cap mena de pagament per concessió de subvencions
quan hagi transcorregut el període esmentat en el punt 2, sense que s’hagi justificat
l’aplicació de fons.
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4.- De manera general, per justificar l’aplicació dels fons rebuts, es seguirà al
model de Compte Justificatiu (ANNEX III), a més cal tenir en compte:
a) Quan la destinació de la subvenció és la realització d’una obra o una
instal·lació, caldrà que un tècnic dels Serveis Municipals comparegui en el lloc i
estengui acta de l’estat en què és troba l’obra executada.
b) Quan la destinació és l’adquisició de material fungible, la prestació de
serveis o una altra naturalesa semblant, cal aportar documents originals acreditatius
del pagament.
9.- Els beneficiaris de subvencions, abans de percebre-les, han d’acreditar
estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Corporació.
10.- Quan el beneficiari sigui deutor amb motiu d’un deute vençut, líquid i
exigible, el Batle pot acordar-ne la compensació.
11.- La no justificació d’una subvenció inhabilitarà el seu perceptor per a poder
obtenir-ne de noves, sense perjudici de les accions legals que corresponguin
destinades a restituir en favor de la Corporació els fons lliurats.
A Lloseta, a 30 de març de 2010.
La Interventora Acctal.,

Sgt.: Margalida Jaume Boyeras.-

NOTA: Als annexos referenciats, els quals s’adjunten al present escrit, també estaran
disponibles a la pàgina web de l’Ajuntament www.ajlloseta.net, a l’apartat de
TRÀMITS I DOCUMENTS, perquè es puguin emplenar directament amb ordinador, per
després imprimir-los i presentar-los al Registre General d’Aquest Ajuntament.

