
Subvencions
atorgades per

l’Ajuntament de Palafrugell
Març de 2015



Definició de Subvenció

Disposició dinerària (no en espècie. Entrega en 
espècie)…

� sense contraprestació directa (no contracte)

� objectiu : condicionada al compliment d'una finalitat

� que sigui d'interès públic

� no s'inclouen: transferències entre AA.PP ni prestacions SS , ni
ajuts assistencials 



Marc Legal de les Subvencions P úbliques

Normativa estatal
– Llei General de Subvencions (Llei 38/2003)
– Reglament de la Llei general de subvencions (Reial Decret 887/2006)
– Regulació del contingut i especificacions tècniques de la informació a 

subministrar a la Base de Dates nacional de Subvencions (Ordre 
EHA/875/2007)

Normativa autonòmica
– Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 

2/2003)
– Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995)

Normativa Unió Europea

Normativa Municipal



Normativa municipal

Reglament de l'activitat de foment
(19 d’octubre de 2004)

Protocol de subvencions
(17 de març de 2014)

Bases Generals de Subvencions 2015
(19 de novembre de 2014)



Justificació de les Subvencions

�Finalitat de la justificació

�Import i percentatge de la subvenció

�Bestreta

�Comptabilitat altres ajuts

�Termini de presentació

�Despeses no justificables



Exemples

Cost activitat 1.000,00 € 1.200,00 € 900,00 €
Ingressos Import % Import % Import %
Altres ingressos 0,00 € 0,00% 200,00 € 16,67% 0,00 € 0,00%
Subvenció 1.000,00 € 100,00% 1.000,00 € 83,33% 900,00 € 100,00%

1r. Supòsit 2n. Supòsit 3r. Supòsit

subvenció d'import 500 euros amb un percentatge de finançament 
del 50%.  Tres supòsits de compte justificatiu

subvenció d'import 1.000 euros amb un percentatge de finançament del 
100%. Tres  supòsits de compte justificatiu

Cost activitat 1.000,00 € 1.200,00 € 900,00 €
Ingressos Import % Import % Import %
Altres ingressos 500,00 € 50,00% 700,00 € 58,33% 450,00 € 50,00%
Subvenció 500,00 € 50,00% 500,00 € 41,67% 450,00 € 50,00%

1r. Supòsit 2n. Supòsit 3r. Supòsit
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Primer. Que s'han realitzat/executat les activitats/Inversions derivades de l'objecte 
subvencionat amb el grau de compliment, resultat i incidències que es detallen a continuació: 
 
El dissabte dia ________ vam organitzar les XII edició de les festes del barri  
El Programa de festes va ser el següent: 

17:00 Taller pintura facial 
18:30 Audició de Sardanes. 
21:00 Sopar popular amb actuación musical 
22:30 Ball disco mòbil   
Hi va haver una bona assistència a tots els actes tant de veïns del barri com de la resta del municipi 
No cal esmentar cap incidència remarcable en la seva execució 
 
 

 
Segon. Que la subvenció ha servit per realitzar l'activitat/inversió per a la qual es va concedir. 
Tercer. Que el cost de l'actuació subvencionada ha estat de ____2.744,00___ €, que es detalla 
en la relació de despeses que s'adjunta. 
Quart. Que l'Entitat/Ens ha dut a terme el programa o activitat objecte de la subvenció, amb el 
següent balanç econòmic: 
 

Cost de l'actuació  2.744,00 € 
Detall del finançament Import 

1. Subvenció de l'Ajuntament 1.092,00 € 
2. Fons propis   1.252,00 € 
3. Altres aportacions (1)  
4. Aportació comerciants barri  250,00 € 
5  Subvenció Generalitat “Programa cultura popular”    150,00 € 
6. € 

Total finançament 2.744,00 € 
(1) Cal detallar-les per cada ens concedent 
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Núm. factura Data factura Proveïdor/a – 

Receptor/a 
CIF/NIF Breu descripció de la 

despesa 
Cost total 
despeses 

% imputat al 
projecte 

subvencionat 

Import 
imputat 

A-858 22/07/2014 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Cartells i Programes de 
mà 

210,00 100% 210,00 

148 31/07/2014 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Maquillatges 90,00 100% 90,00 

6257 01/08/2014 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Plats i Gots plàstic 120,00 100% 120,00 

25702417 20/08/2014 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Compra queviures per 
sopar popular 

150,00 100% 150,00 

6 03/08/2014 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Sessio DJ i Varis 484,00 100% 484,00 

1400153 04/08/2014 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Samarretes i fotolit 
samarreta 

190,00 100% 190,00 

1026 13/08/2014 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Actuació musical nit 900,00 100% 900,00 

1000 02/08/2014 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Audició Sardanes 300,00 100% 300,00 

152 02/08/2014 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Lloguer de cadires (la 
factura inclou dos 
activitats i només le 
meditat correspon a la 
festa).  

300,00 50% 150,00 

153 01/07/2014 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Assegurança activitats 
associació (despesa 
indirecta) 

300,00 50% 150,00 

      TOTAL 2.744,00 
 
En el cost de les despeses no s’ha inclòs la part corresponent a l’IVA que tingui caràcter 
deduïble.                              
Entitat  

El/la secretari/a o tresorer/a  

Nom i Cognoms  

 

Cost actuació
subvencionada



- Percentatge imputació
- Factures
- Despeses de personal
- Despeses indirectes
- Imputació IVA
- Excepcions regulades a la presentació del compte 
justificatiu
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Objecte

Obligacions dels beneficiaris

Procediment control financer

Conseqüències del control financer

Control Financer *

*
La funció de control financer la té l’Ajuntament amb la 
col·laboració dels beneficiaris de les subvencions



Enlla ços d ’inter ès

https://seu.palafrugell.cat/tramits/ajuts-i-subvencions/tramitacio-de-subvencions?category_id=46

A la Seu electrònica de l’Ajuntament de Palafrugell podreu 
trobar tota la informació relativa a la tramitació de subvencions i 
els formularis necessaris:

seu.palafrugell.cat


