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TIPUS DE SUBVENCIONS

DIRECTES CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA

convenis concurs



TIPUS DE SUBVENCIONS

DIRECTES

convenis

Normativa aplicable:
• Ordenança General de 

Subvencions de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat

• Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de 
Subvencions



TIPUS DE SUBVENCIONS

CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA

concurs

Normativa aplicable:
• Ordenança General de 

Subvencions de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat

• Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de 
Subvencions

• Bases reguladores de 
subvencions de l’Ajuntament
d’Esplugues per l’any 2021

• Convocatòria del concurs de 
subvencions, any 2021



TIPUS DE SUBVENCIONS

DIRECTES

convenis

• Es pot sol·licitar al llarg de tot 
l’any.

• El termini de resolució és el 
general per qualsevol 
procediment: 3 mesos.

• No competeix amb la resta 
d’entitats per la subvenció.



TIPUS DE SUBVENCIONS

CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA

concurs

• S’ha de sol·licitar entre el 8 i el 
30 d’abril de 2021.

• La resolució del concurs serà 
abans del 10 de juliol.

• Competeix amb la resta 
d’entitats per la subvenció.



TERMINIS DEL CONCURS

• 8 al 30 d’abril de 2021

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

• Abans del 10 de juliol de 2021

RESOLUCIÓ CONCURS

• En el termini màxim d’un mes des de la data de 
resolució

PAGAMENT SUBVENCIÓ



ASPECTES A TENIR EN COMPTE
• Entitats inscrites al Registre d’Entitats d’Esplugues
• Justificació precedent presentada dins dels terminis
• Centres Educatius i AMPA’s (màxim 2 sol·licituds)

Fitxa de domiciliació bancària
• Projecte (no només la sol·licitud)
• Declaració responsable de retribucions dels òrgans de direcció o administració
• Declaració responsable en relació a l'emissió acústica superior a 60dB.
• Declaració responsable en relació a l'emissió de residus.
• Si l’activitat es realitza dintre d’equipaments municipals, declaració de mesures 

d’estalvi energètic, d’aigua i de gas.
• Si l’entitat no compleix amb el 30% de presència de dones en els seus òrgans 

de direcció, gestió o administració, declaració de compliment abans del 
31/12/2021 o de mesures correctores si fossin necessàries.

• Si les tasques impliquen contacte habitual amb menors:
• Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual
• Declaració responsable



JUSTIFICACIÓ (I)

•Esmenes: màxim, 10 dies hàbils. 
•Justificació: 3 mesos des de la 
finalització de l’activitat.

Model 
imprès

Justificants 
de 

despesa

Memòria 
amb 

balanç
Material 

de difusió



JUSTIFICACIÓ (II)
• NO cal justificar un 20% més de la quantitat atorgada.
• NO cal presentar les factures i rebuts en paper als Punts

d’Atenció a la Ciutadania.
• NO es poden incloure les despeses derivades de

remuneracions dels òrgans de direcció o administració.
• Despeses >1.000€, pagament per transferència bancària.
• Només se subvencionaran despeses directes d’aliments si es

consideren necessàries per a la realització d’alguna activitat
del projecte. No se subvencionaran begudes alcohòliques a
partir de 20º ni tabac.



JUSTIFICANTS DE PAGAMENT

•Factures
•Factures simplificades (antics tiquets): màxim 
20% de la justificació

•Despeses de personal: nòmines
•Honoraris professionals: acompanyats de les 
declaracions d’IRPF



DUBTES I CONSULTES

subvencions@esplugues.cat
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