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JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS
Les subvencions municipals adreçades a les entitats i associacions de la Roca del
Vallès, són ajuts que l’administració pública dona a les entitats del municipi per tal
que aquestes puguin desenvolupar el seu projecte/s.
Les subvencions són una despesa dels pressupostos municipals, i s’han de justificar
tal i com demana la llei que, al tractar-se de diners públics, és estricte en la forma i
els criteris de justificació.
El teixit associatiu de la Roca del Vallès, com a entitats receptores tenen l’obligació de
justificar la subvenció rebuda de l’administració, cal fer-ho de forma correcte i guardar
els documents de la justificació de la subvenció fins quatre anys després del darrer
pagament de la subvenció. La sindicatura de comptes pot revisar les justificacions
presentades per qualsevol entitat.

1. Conceptes generals a tenir en compte
El termini: Un dels aspectes més importants d’una subvenció són els terminis de la
justificació. Aquest termini cal complir-ho ja que aquests és el requisit primer. Un cop
entregada

la

justificació

es

poden

fer

modificacions

posteriors

o

entregar

documentació que hi falti, però sobretot cal complir els terminis que marquen les
bases.
El termini màxim per justificar les subvencions atorgades a l’exercici 2017 és el 31 de
març de 2018.
Les entitats que hagin finalitzat el seu projecte, ja poden presentar la documentació
justificativa de la subvenció atorgada.
 El projecte: La justificació de la subvenció ha de ser coherent amb el projecte
que es va presentar a la sol·licitud, ja que si es presenten despeses que no
tenen una vinculació directe amb el que es presenta, la justificació no serà
vàlida.
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 Qui justifica: La persona que presenta la documentació ha de ser una persona
autoritzada per l’entitat segons el que preveuen els seus estatus. En principi els
estatus preveuen que el president/a tingui potestat per presentar documentació
oficial a instàncies públiques, si aquest acte no el fa el president caldrà una
autorització expressa per a la persona qui fa els tràmits.

2. Documentació a presentar (documents adjunts)
 Memòria de l’activitat i liquidació econòmica: La memòria haurà de ser coherent
amb el projecte presentat a la sol·licitud i la liquidació es portarà a terme amb
la presentació de factures i comprovants de pagament.
 Material de difusió: és necessari presentar un exemplar del material de difusió
emprat.


Els requisits per a les factures i factures simplificades els
trobareu en el document a tal efecte.

3. Com i on presentar la justificació
Caldrà entrar al web municipal (www.laroca.cat) i emplenar la instància genèrica
que trobareu a la pestanya SERVEIS I TRÀMITS / TOTS ELS TRÀMITS / TRAMITAR
ONLINE
Empleneu la sol·licitud i a l’apartat DOCUMENTS RELACIONATS, caldrà que
adjunteu tots els documents justificatius de la subvenció.
Recordar-vos que, com a entitat, i amb l’entrada en vigor de la normativa vigent
en matèria d’administració electrònica, haureu de presentar la documentació
justificativa de la subvenció de forma telemàtica seguint el passos esmentats
anteriorment.
Tota la documentació que calgui l’haureu de tenir en format digital per poder
adjuntar-la.
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4. Preguntes freqüents
1. Les entitats poden fer factures?
 Sí, les entitats poden emetre factures, però les han de fer ben fetes i rendir
comptes amb hisenda declarant l’IVA i el IRPF d’aquestes factures, si
s’escau.
2. Podem justificar activitats extraordinàries?
 Si aquesta activitat extraordinària està especificada a la sol·licitud de
subvenció sí que es pot justificar, en cas contrari no.
 Si durant l’any es planteja una activitat extraordinària no prevista al
moment de la sol·licitud se subvenció, cal tramitar un canvi en la sol·licitud
per incloure les noves activitats, si és que aquestes les vols justificar
després. (Aquest canvi cal justificar-ho degudament)
3. Es possible justificar la factura de telèfon d’una línia que està a nom de
l’entitat?
 Si el projecte de la subvenció preveu despeses en estructura i manteniment
si que es pot justificar aquesta despesa, si la subvenció és per una activitat
concreta i no preveu estructura no es pot. El pagador ha de ser l’entitat que
ha demanat la subvenció.
4. Es poden justificar despeses de benzina?
 Han de ser despeses justificables segons els projectes de subvenció. Per
exemple, si es preveuen sortides en el cas d’una entitat (intercanvi amb
altres municipis) la benzina és una despesa justificable. Es pot presentar
una factura de benzina a nom de l’entitat.
5. Entren les despeses de lloguer?
 Es podrà justificar sempre que consti així a la sol·licitud.
6. Si la Junta anterior no ha presentat la justificació correcte o a temps, la
nova Junta pot començar de 0?
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 No, la responsabilitat no és de la Junta com a tal, sinó de l’entitat. Cal aclarir
bé el que ha passat amb la Junta anterior i si cal des de l’Ajuntament us
podem donar un cop de mà.
 Com a nova Junta, amb l’acta corresponent a la mà podeu sol·licitar a la
caixa l’accés a la llibreta de l’entitat.

7. Reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats
El reintegrament caldrà fer-ho en un dels següents supòsits:
1. Quan no es presenti la justificació completa i s’hagi de fer un reintegrament
parcial de la subvenció rebuda.
2. Quan s’hagi de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda per no haver
realitzat el projecte subvencionat.
3. Quan per motiu d’una utilització eficient dels recursos hi resti un romanent no
invertit en el projecte.

Què cal fer?
S’haurà d’emplenar el document de declaració responsable de reintegrament
voluntari, indicant la casella que correspongui. Així mateix s’haurà de fer l’ingrés del
import declarat al compte bancari indicat, adjuntant el justificant d’ingrés en el
moment de presentar la documentació justificativa.
Més informació:
Si us cal més informació per resoldre dubtes concrets podeu adreçar-vos al servei de
Participació Ciutadana o consultar directament les normatives que regules les
subvencions:
 La LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

regula totes les subvencions a

l’estat espanyol tant a nivell local com autonòmic i estatal. Per tant tots els
procediments que es segueixen són en base al compliment d’aquesta Llei.
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 D’altra banda L’Ajuntament de la Roca del Vallès disposa de

l’Ordenança

general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès, aprovada pel Ple de data 31 de març de 2016, sotmesa a informació
pública mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 5 d’abril de 2016 i elevat l’acord a definitiu mitjançant publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2017.

Cada any es publiquen a l’Ajuntament de la Roca del Vallès la Convocatòria de
subvencions per a entitats, on es fixen els terminis i altres aspectes específics com la
partida pressupostària que es destina a subvencions.

