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• Bases: es publiquen al BOP

• Convocatòria: es publica al BOP. Referències i enllaços a la web i a 

la seu electrònica de Dipsalut

• Dotació pressupostària: es fixa en cada convocatòria

• Període subvencionable: es fixa en cada convocatòria

• Presentació sol·licituds: el període i data límit es fixen en la 

convocatòria

• Activitats subvencionades: les que s’indiquin en cada cas, en les 

Bases

• Justificació: la data de finalització del període de justificació es fixa

en la convocatòria



Els conceptes i 
projectes 
subvencionables

Especial atenció als 
conceptes no 
subvencionables

La data límit 

de presentació de les 
sol·licituds

A TENIR EN COMPTE:

El període 
subvencionable que 
s’estableix en la 
convocatòria
En la justificació només 
s’admetran les despeses 
efectuades dintre d’aquest 
període. 



QUÈ ÉS LA BASE 
SUBVENCIONABLE?

En termes generals 
coincideix amb el 

pressupost 
presentat

Si s’exclouen despeses
perquè no són

subvencionables, llavors:

Un cop concedida la 
subvenció, serà l’import 

a justificar

Base 
Subvencionable = 

Pressupost –
despeses excloses



EL PROJECTE



CONCEPTES SUBVENCIONABLES /
NO SUBVENCIONABLES

Per saber quins conceptes són 
subvencionables  i quins no, veure les Bases 
Específiques, on es detallen els conceptes 
subvencionables i els que no ho són.



LA SUBVENCIÓ 
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Base subvencionable = 
Pressupost  - Despeses 
excloses

Examinant els conceptes 
del pressupost i deduint-ne 
l'import dels no 
subvencionables, si n'hi ha.



COM ES CALCULA LA SUBVENCIÓ?

S’apliquen els criteris fixats en les bases i/o convocatòria

Un cop fet això, si l’import global a lliurar supera el crèdit 
disponible, es fa un prorrateig per tal d’ajustar les 

subvencions que es concedeixen al crèdit disponible



LA SOL·LICITUD



1. Conceptes clars, 
que es puguin 
valorar.
Per exemple no 
utilitzar termes 
com “imprevistos”

5. Atenció als 
conceptes 
subvencionables , 
que han de 
concordar amb els 
de la sol·licitud/ 
Bases

3. Pressupostar 
activitats que tinguin 
lloc dins del període 
per al qual es 
demana la subvenció

4. Tenir en compte 
que s’haurà de 
justificar la totalitat 
de la base 
subvencionable 
mitjançant factures i 
nòmines

2. Conceptes genèrics 
que no condicionin 
massa la justificació.
Per exemple, no 
detallar un proveïdor 
en concret, donat que 
pot haver-hi canvis.



QUI SIGNA LA SOL·LICITUD?

La persona representant legal de 
l’entitat: Alcalde/Alcaldessa, 

President/a  pels ajuntaments i 
altres administracions; 

President/a o persona que fixin 
els estatuts per a les ONL



RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Es comunica als beneficiaris a través 
del tauler d'anuncis (e-tauler) de la 
seu electrònica de Dipsalut 
(https://seu.dipsalut.cat)

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8001763034


LA JUSTIFICACIÓ



DOCUMENTACIÓ:
Compte justificatiu i memòria, 
signat per 
l’alcalde/ssa,President/a i 
certificat del finançament signat 
pel secretari/ària interventor/a 
(solament ajuntaments)

Data límit de 
justificació: es 
fixa en la 
convocatoria o 
resolució de 
concessió

PRÒRROGA:
Es pot sol·licitar 
abans que acabi el 
termini de 
justificació i en 
general es 
concedeix de 
manera 
automàtica llevat 
resolució  expressa 
en sentit contrari

Cal justificar la totalitat de la base 
subvencionable, que es fixa en la 
resolució de concessió. Si es justifica 
un import menor, s’haurà de 
minorar (proporcionalment) la 
subvenció en els termes que fixin les 
bases o el decret de concessió.

Cal atenir-se als 
conceptes de 
despesa 
previstos a la 
sol·licitud

Cal també aportar 
documentacio 
que s’ha donat 
publicitat a la 
subvenció rebuda 
(Bases / Art. 24 
Ordenança Gral. 
De Subvencions 
de la Diputació)



Les nòmines han d’anar 
detallades per perceptor 
i mensualitat.

Les factures, les nòmines 
i resta de despeses han 
d’estar meritades dins 
del període 
subvencionable, que es 
fixa en cada 
convocatòria.

S’accepten factures fora 
del període 
subvencionable si han 
estat meritades durant el 
període, però cal 
especificar-ho al detall 
de despeses del compte 
justificatiu. 

Les despeses s'han de 
detallar (núm. i data 
factura , import, nif i 
nom proveïdor, import 
factura) i no es podran 
acceptar despeses de les 
quals no es faci constar 
tot el detall.
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Núm. Fra 

Data fra. o període 
nòmina

Proveïdor/a –
Receptor/a

CIF/NIF

Descripció de la 
Despesa 

Import total 

% a imputar 

Total a imputar 

XXXX

Factura: indicar data

Nom empresa/emissor/a factura

Número complet

Import total de la factura

Resultat d’aplicar el % imputat a l’import 
de la factura

Cal que algú no relacionat amb el projecte 
entengui  a què correspon la factura

Percentatge en què la factura/nòmina 
correspon al  projecte subvencionat

Nòmina, indicar 
període: 
Exemple: “març 2020”
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La suma dels totals a imputar ha de ser igual o major que la base 
subvencionable perquè es pugui transferir la subvenció íntegra. 
Si no és així, s’ha de minorar la subvenció aplicant el percentatge 
establert en la resolució de concessió

En cas de justificar despeses per un import menor al fixat com a 

base subvencionable, per determinar l’import a lliurar, cal aplicar 

a l’import justificat correctament el percentatge que figura al 

costat de l’import concedit en la resolució de concessió

Exemple: Per una subvenció de 3.000€ amb una B.S. de 5.000€,  el 

percentatge serà el 60%. Si arribat el moment de justificar només s’arriba a 

4.500€, haurem de calcular el 60% de 4.500€ per obtenir l’import a lliurar. 

Per tant, aquest import serà de 2.700€ i caldrà reflectir-ho en el certificat 

del finançament del compte justificatiu



CERTIFICAT DEL FINANÇAMENT del Compte Justificatiu

Reflecteix les fonts de finançament de les despeses que justifiquem

Exemple 1:

• Un projecte amb un 
pressupost presentat 
de 6.000 € . Tenim una 
subvenció de 4.500 €
(que representa un 75% 
del total).

• La relació de despeses 
fetes suma 6.500 € (o 
sigui, més que el 
projectat).

• No tenim altres fonts 
de finançament

Què ha de 
mostrar el 
certificat del 
finançament?

• Que hem gastat 5.400 €
• Que tenim una subvenció de 4.500 €
• Que la resta és a càrrec nostre:

Finançament propi           2.000 €
Subvenció Dipsalut           4.500 €
Total ingressos *               5.600 €

*El total d’ingressos sempre ha de ser igual al total de les 
despeses tant en la sol·licitud com en el compte justificatiu



EXEMPLE 2:

• Un projecte amb 
un pressupost 
presentat de 
6.000 € . Tenim 
una subvenció 
de 4.500 € (que 
representa un 
75% del total).

• La relació de 
despeses fetes 
suma 5.400 € (o 
sigui, menys que 
el projectat).

• Tenim altres 
fonts de 
finançament
(200 €)

Què ha de 
mostrar el 
certificat del 
finançament?

• Que hem gastat 5.400 €
• Que l’import de la subvenció s’ha recalculat

perquè justifiquem menys import que el del 
pressupost presentat.

• Que tenim una altra font de finançament : 200 €
(aportació privada, p. ex) i 

• Que la resta és a càrrec nostre

Com recalculem la subvenció? Hem de calcular el 
75% de l’import justificat (5.400€ x 75% = 4.050 €). 
El finançament queda com segueix:

*El total d’ingressos sempre ha de ser igual al total de les 
despeses tant en la sol·licitud com en el compte justificatiu

Finançament propi 1.150 €
Subvenció Dipsalut 4.050 €
Altres ingressos (privat) 200 €
Total Ingressos * 5.400 €



ALGUNS EXEMPLES



PROJECTE DE 18.000 €
Demana 8.000 €

Apliquem els criteris de les 
bases/convocatòria

Es fa una primera atribució de 
subvenció a totes les sol·licituds. Per 
aquest cas suposem que s’atribueix 
una subvenció de 7.500 €

Un cop valorades totes les sol·licituds, en cas de superar aquesta primera adjudicació el 
crèdit disponible, es fa un prorrateig per fer l’atribució definitiva.

EXEMPLE CAS PRÀCTIC  

S’admeten totes les despeses La base subvencionable 
queda fixada en 18.000 €



Exemple (continuació)

Ex concedeix una 
subvenció de 7.500 €

La base 
subvencionable 
és de 18.000 €

El percentatge de la subvenció 
respecte de la base 
subvencionable és del 41,66 %

La base subvencionable serà l’import a justificar

Si  justifiquem 18.000 € o més Si justifiquem menys de 18.000€

Es lliura la subvenció íntegra En general, cal reduir la subvenció. Per obtenir 
l’import a lliurar apliquem el percentatge de la 
resolució de concessió a l’import justificat

Per exemple 17.500 €

En aquest cas: 17.500 x 41,66%=  7.290,50 €



Per a qualsevol dubte o aclariment, ens podeu contactar a Dipsalut, 

972414720

Carol Mowatt: cmowatt@dipsalut.cat
Anna Pagès: apages@dipsalut.cat

mailto:cmowatt@dipsalut.cat
mailto:apages@dipsalut.cat

