
ANNEXS 

I. Bases reguladores per a la concessió i justificació de subvencions municipals 

1. Disposicions generals 

Aquest apartat té per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament 

de les subvencions que atorgui el CCAE a l'empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions (LGS), i el seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS).

Les subvencions atorgades pel CCAE tenen caràcter anual, voluntari i eventual. Podran ser revocades o reduïdes en 

futures convocatòries, no generaran cap dret i no es podran al·legar com a precedent.

2. Concepte de subvenció

Es considera subvenció qualsevol lliurament de fons realitzat pel Consell a favor de persones públiques o privades, 

sempre que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris i que estigui subjecte al compliment 

d’una determinada finalitat d’utilitat pública o interès social.

3. Procediments de concessió 

El procediment de concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les subvencions. Aquest procediment 

es realitza mitjançant  la comparació de les sol·licituds presentades, amb l’objectiu d’establir una prelació entre elles 

d’acord amb els criteris de valoració prèviament establerts en les bases reguladores i en la convocatòria, i l’adjudicació, 

dins del crèdit disponible, a favor d’aquelles que hagin obtingut major valoració.

Les subvencions podran atorgar-se directament en els casos següents:

a) Quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general del Consell.

b) Quan l’atorgament o la seva quantia vingui imposada per una norma de rang legal.

c) Amb caràcter excepcional, aquelles subvencions en les que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o 

humanitari, o altres degudament justificades per l’àrea gestora que dificultin la seva convocatòria pública.

El conveni serà l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes nominativament.

4. Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones que hagin de realitzar l’activitat que va fonamentar el seu

atorgament o que es trobin en la situació que legitima la seva concessió.

Així mateix, en poden ser beneficiàries,  les persones jurídiques,  les agrupacions de persones físiques o jurídiques,

públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat tot i que no

tingui personalitat jurídica.

Quan  es  tracti  d’agrupacions  de  persones  físiques  o  jurídiques,  públiques  o  privades,  sense  personalitat  jurídica,

s’hauran de fer constar expressament, tant en la formalització de la sol·licitud com en la resolució o en l’acord de

concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de la subvenció

que s’haurà d’aplicar cadascun, tenint en compte que cada membre també tindrà la consideració de beneficiari. 

5. Sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran, mitjançant el model normalitzat en el registre d’entrada del CCAE o per qualsevol dels 

mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.

La presentació de les sol·licituds comporta la plena acceptació d’aquestes bases i porta implícita l’autorització al CCAE

per a l’obtenció de certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries directament de l’Administració tributària 

previ al pagament de la subvenció, llevat de manifestació expressa de la persona sol·licitant.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada dels següents documents:



a) DNI del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d’altri, documentació acreditativa de la seva 

representació.

b) En el cas de persones jurídiques s'haurà de presentar el NIF, així com la còpia dels estatuts de l’entitat, degudament 

inscrits en el registre corresponent.

c) Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de dades.

d) Declaració responsable d'estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social.

e) Memòria explicativa de les actuacions per a les que se sol·licita la subvenció, amb el pressupost detallat de les 

despeses de l’activitat o projecte proposat i del seu finançament, d’acord amb els models establerts pel Consell

f) En el seu cas, la documentació justificativa necessària per a la valoració dels criteris establerts per a l'avaluació de 

les subvencions concedides mitjançant procediment de concurrència competitiva. 

En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder del Consell, el sol·licitant podrà fer ús del seu dret de no 

presentar-los, fent constar la data i l’òrgan o dependència on van ser presentats o emesos, sempre que no hagin 

transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació.

6. Instrucció del procediment 

La instrucció del procediment correspondrà a l’àrea gestora. Aquesta àrea realitzarà d’ofici totes les actuacions que 

estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, així com l’anàlisi prèvia de les sol. 

licituds d’acord amb els criteris establerts a les bases específiques. 

Si la sol·licitud no reuneix els requisits previstos en aquestes bases, es requerirà a l’interessat perquè l’esmeni en el 

termini màxim improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fa se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que acompanyi la 

sol·licitud de subvenció determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret des del moment en què se’n 

tingui constància, donant lloc a la inadmissió de la sol·licitud,  prèvia audiència a l’interessat.  

En el supòsit que el Consell en tingui coneixement una vegada concedida la subvenció, s’iniciarà el procediment de 

revocació o de reintegrament, segons correspongui; sens perjudici de l’obertura d’un expedient sancionador per part de 

la comissió d’una infracció tipificada a la Llei general de subvencions

No es podran concedir noves subvencions als peticionaris que se’ls hagi revocat una subvenció en l’exercici 

immediatament precedent per un import superior al 75% de la subvenció concedida o que tinguin pendents de 

justificació pagaments a compte o anticipats de subvencions concedides anteriorment.

L’òrgan competent ha d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de tres mesos des de la data final de 

presentació de sol·licituds. La resolució s’ha de notificar a les entitats beneficiàries de manera individualitzada en el 

termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’aprovació de la resolució.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima als interessats per a entendre desestimada

per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

En el cas de subvencions a concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva, les peticions que reuneixin 

tots els requisits seran avaluades per la comissió qualificadora, la qual aixecarà acta i formularà una proposta de 

resolució provisional. 

7. Compatibilitat de les subvencions

Sempre que les bases específiques o els convenis reguladors no prevegin el contrari, les subvencions concedides pel

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, seran compatibles amb qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs per a la

mateixa finalitat, procedents d’altres administracions o ens públics o privats, sempre i quan no se superi el cost del

projecte subvencionat.

En el cas que es puguin rebre ulteriors ajudes o ingressos no previstos inicialment, es podran destinar a una millora o

ampliació  de  l’activitat  subvencionada,  sense  que  en  cap  cas  es  pugui  superar  el  seu  cost.  En  aquests  casos,  el

beneficiari haurà de comunicar aquest fet a l’òrgan concedent, reformulant l’activitat a realitzar i el seu pressupost, o

alternativament, renunciant a la part de subvenció que correspongui.



No es  podran concedir  noves  subvencions  als  peticionaris  que  en  l’exercici  immediatament  precedent  hagin  estat

beneficiaris d’una subvenció i no l’hagin justificada dins del termini establert o de la seva pròrroga, en cas d’haver-se’n

concedit una, ni hagin renunciat expressament, o que tinguin pendents de justificació pagaments a compte o anticipats

de subvencions concedides anteriorment.

8. Quantia de les subvencions 

Com a regla general, i llevat que les bases específiques, en el seu cas, disposin una altra cosa, o es justifiqui degudament

a l’expedient, l’import de la subvenció no superarà el 50% del cost de l’activitat a subvencionar.  

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra subvenció concedida per altres administracions o ens públics o 

privats, sempre i quan no se superi el cost del projecte subvencionat. 

En el cas de subvencions a concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva, l’import de la subvenció 

dependrà de la puntuació obtinguda i de la consignació pressupostaria de la convocatòria.

Amb la finalitat de determinar aquest import, caldrà realitzar les dues operacions següents:

a) Càlcul del preu per punt, el qual s’obtindrà dividint la consignació pressupostària pel total de punts obtinguts pel 

nombre de sol·licituds que compleixen els requisits. La Comissió de valoració, si ho considera oportú, podrà fixar 

un preu per punt inferior al resultat de l’operació que s’acaba de descriure.

b) Fixació de l’import de subvenció que correspon a cada sol·licitud, mitjançant la multiplicació del nombre de punts 

obtinguts pel preu per punt.

S’haurà de deixar constància en l’expedient dels aspectes concrets que s’han valorat en aplicació de cada criteri i de la 

relació entre la puntuació obtinguda i l’import de la subvenció.

9. Acceptació

Una vegada comunicada la concessió de l’ajut, si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari, s’entén acceptada 

la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

10. Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable responguin a la naturalesa de 

l’activitat subvencionada d’acord amb que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció o acord de 

concessió, siguin estrictament necessàries i es realitzin en el termini establert. En cap cas el cost de l'adquisició de les 

despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.

També es podran subvencionar despeses relatives al funcionament ordinari de les entitats, sempre que siguin necessàries

per a la realització de l’activitat que se subvencioni. La quantia d’aquestes despeses no podrà representar més d’un 20

% del total del pressupost subvencionable. En aquest cas, el sol·licitant haurà de justificar el criteri de repartiment i el %

que  aquestes  despeses  representin  sobre  el  seu  total  de  despeses  de  funcionament  ordinari.  En  el  moment  de  la

justificació  s’haurà  de presentar  i  acreditar  el  100 % d’aquestes  despeses  i  no només el  percentatge  imputat  a  la

subvenció.

11. Despeses no subvencionables

No seran subvencionables les despeses que no estiguin relacionades inequívocament amb l’acció subvencionada. 

En tot cas, no són subvencionables;

�� els interessos deutors dels comptes bancaris

�� els interessos, recàrrecs i sancions administratius

�� les begudes alcohòliques

�� els impostos indirectes si aquests són recuperables

�� les despeses destinades a inversions, llevat que així s’estableixi en les respectives bases reguladores.

�� Les despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant segons els supòsits establerts a l’apartat 2 de l’ar-

ticle 68 del RLGS i en general els supòsits que determina la normativa mercantil i tributària aplicable. 



12. Subcontractació d’activitats subvencionables

D’acord amb l’article 29 de la LGS, s'entén que un beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers l'execució total o

parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció. Queda fora d'aquest concepte la contractació d'aquelles

despeses en què hagi d'incórrer el beneficiari per a la realització per sí mateix de l'activitat subvencionada. 

El beneficiari únicament podrà subcontractar total o parcialment l'activitat quan la normativa reguladora de la subvenció

així ho prevegi. L'activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb tercers no excedirà del percentatge que es

fixi a les bases reguladores de la subvenció. En el cas que tal previsió no figuri, el beneficiari podrà subcontractar fins a

un percentatge que no excedeixi del 50 % de l'import de l'activitat subvencionada.

Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei de contractes del sector públic, per

al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter

previ  a  la  contractació  del  compromís  per  l'obra,  la  prestació  del  servei  o  el  lliurament  del  bé,  tret  que  per  les

característiques especials del contracte no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el realitzin, o tret que

la despesa s’hagi efectuat anteriorment a la sol·licitud de subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que haurien

d'aportar-se en la justificació, o bé en la sol·licitud de subvenció, es farà conforme a criteris d'eficiència i economia.

Quan  l'elecció  no  recaigui  en  la  proposta  econòmica  més  avantatjosa,  s'haurà  de  justificar  expressament  en  una

memòria.

13. Justificació 

Un cop realitzat el projecte o activitat, el beneficiari haurà de justificar davant l’àrea gestora que l’import de la 

subvenció s’ha destinat a les activitats per a les quals s’ha concedit i que s’han acomplert les condicions exigides en 

l’acord de concessió. 

Els beneficiaris hauran de justificar la realització efectiva del total del pressupost de les activitats o projectes realitzats 

que van determinar la concessió de la subvenció. En el cas que el cost total del projecte sigui més d’un 20% inferior 

respecte del pressupost inicial, es minorarà la subvenció aplicant sobre la subvenció concedida el mateix percentatge de 

desviació.

La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les despeses realitzades i ingressos obtinguts 

imputables a l’activitat o projecte subvencionat, d’acord amb el model normalitzat i que estarà integrat per:

a) La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la persona que actua 

en la seva representació.

b) El compte justificatiu de les despeses i els ingressos realitzats, que ha d’incloure:

- Un resum de les despeses i dels ingressos aplicats a l’activitat subvencionada, amb les desviacions produïdes

en base al pressupost presentat.

- La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte subvencionat amb identificació del creditor, el

document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament.

c) Les factures o documents originals que acreditin aquestes despeses. Les despeses de personal hauran d’acreditar-se 

amb els rebuts de nòmines confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins 

acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2). Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als 

requisits establerts pel RD 1619/2012, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.

d) L’acreditació de la realització del pagament de les despeses subvencionables amb anterioritat a la finalització del 

període de justificació establert. Només s’admetrà el pagament en metàl·lic de les factures o documents acreditatius

de la despesa de quantia inferior a 2.500 €.

e) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se al corrent de les 

seves obligacions socials.

14. Acreditació de les despeses

Les despeses s'han de justificar mitjançant factures,  nòmines i  altres documents de valor probatori equivalent amb

validesa jurídica en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa i segons la modalitat de justificació prevista per a

cada subvenció, en original.

Aquest originals de les factures o documents acreditatius es retornaran per l’àrea gestora un cop aquesta àrea deixi

constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi constar el

percentatge imputat. 



Si  la  modalitat  de  justificació  econòmica  de  la  subvenció  es  fa  mitjançant  un  compte  justificatiu  amb  aportació

d'informe d'auditor serà l'auditor responsable de dur a terme la revisió del compte justificatiu l'encarregat de verificar el

correcte segellat, per part de l’entitat o persona subvencionada, dels justificants i dels criteris d'imputació.

Les despeses han d'estar comptabilitzades i pagades abans de la finalització del període de justificació.

L'acreditació dels pagaments es realitzarà mitjançant la presentació d'extractes bancaris que acreditin la sortida material

de fons del compte titularitat de l’entitat o persona subvencionada. En els supòsits de pagament en efectiu, la sortida

material de fons es justificarà mitjançant la presentació de la documentació acreditativa del rebut per part del creditor,

degudament signat  i  datat i  en  el qual  s'identificarà el subjecte  deutor  que efectua el  pagament.  Aquest document

s'acompanyarà amb la còpia de l'assentament comptable del pagament esmentat. S'autoritzaran pagaments en efectiu per

un import màxim de 2.500 euros.

Les dates d'emissió de les factures,  nòmines i  altres documents de valor probatori equivalent hauran d'estar dins el

període de durada de l'acció subvencionada. No obstant això, quan la normativa específica ho permeti, les dates poden

ser anteriors a l'inici de l'acció o posteriors a la finalització de l'acció, sempre que se'n justifiqui adequadament la

necessitat.

15. Termini per a la justificació

Les subvencions s'hauran de justificar en el termini establert a les bases específiques reguladores, al conveni, o a l’acord

o resolució de concessió, que serà en general de dos mesos des de l'acabament del termini previst per a la realització de 

l'activitat, sempre amb el límit del dia 31 de març de l’exercici immediatament posterior al què es concedeix la 

subvenció.

Es podrà concedir, prèvia sol·licitud justificada per part del beneficiari, una pròrroga del termini de justificació que no 

excedirà de la meitat del primer, sempre que no es perjudiquin drets de tercers. En el cas que el beneficiari presenti la 

sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho formalment abans de la finalització del termini concedit a l'efecte. Les peticions 

de pròrroga s'entendran concedides en els termes indicats, si en el termini de 30 dies a comptar des de la presentació de 

la sol·licitud no es produeix una resolució expressa en sentit contrari.

La manca de presentació de la justificació en el termini establert comportarà la revocació de la subvenció, amb pèrdua 

del dret al cobrament de la subvenció o l’obligació de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, i 

demés responsabilitats establertes a la LGS, segons correspongui.

16. Revisió de la justificació 

A la vista de la documentació presentada, l’àrea gestora comprovarà l’adequada justificació de les despeses que 

s’imputen, la realització de la totalitat de l’objecte de la subvenció i el compliment de les condicions i les seves 

finalitats. 

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, l’àrea responsable requerirà al beneficiari per corregir-la o

completar-la en el termini màxim de 10 dies. Així mateix, en el cas que un cop transcorregut el termini atorgat per a la

presentació de la justificació aquesta no s’hagués presentat, es formularà requeriment al beneficiari perquè en el termini

improrrogable de 15 dies la presenti. En ambdós casos, s’advertirà al beneficiari que transcorregut el termini atorgat,

s’iniciarà el procediment de revocació total o parcial de la subvenció concedida i la conseqüent pèrdua del dret al

cobrament, segons el cas, o si s’escau, el seu reintegrament.

El compte justificatiu  suposa la presentació d’un estat comptable que ha de tenir el  seu corresponent suport en la

comptabilitat financera del beneficiari, i per tant no ha de presentar cap dubte sobre la seva consistència, ni és possible,

llevat errada material o de fet, la seva modificació un cop presentat.

Els  beneficiaris  hauran  de  justificar  la  realització  de  l’activitat  subvencionada,  així  com  l’efectiva  execució  del

pressupost de les activitats o projectes realitzats que van determinar la concessió de la subvenció. Sempre que s’hagi

acomplert la finalitat de la subvenció,  una desviació pressupostaria inferior al 10% entre el pressupost acceptat i el cost

final justificat no comportarà la reducció de la quantia de la subvenció atorgada. A partir d’aquest límit, es minorarà la

subvenció aplicant sobre la subvenció concedida el mateix percentatge de desviació.

Les actuacions relatives a la justificació de la subvenció, conjuntament amb l’expedient, es remetran a la intervenció

comarcal  per  a  la  seva  fiscalització.  Un  cop  emès  l’informe  d’intervenció,  s’efectuarà  l’oportuna  resolució  pel

president/a.



17. Pagament 

Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s'efectuarà una vegada s’hagi justificat pel beneficiari la 

realització de l’activitat subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article anterior.

Quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, podran realitzar-se fins a dos pagaments a compte, d’acord amb al 

ritme previst d’execució de les activitats subvencionades, amb abonament de la quantia equivalent a la justificació 

presentada, fins al límit màxim d’un 70% de l’import de la subvenció concedida.

Igualment, es podrà realitzar el pagament anticipat de l’import de la subvenció concedida abans de la justificació exigint

la corresponent garantia al perceptor, per assegurar que s'efectua la totalitat del projecte subvencionat i que es 

compleixen els objectius de la subvenció. Quedaran exonerades de la constitució de garantia les entitats sense finalitat 

de lucre, sempre que aquest pagament no sigui superior al 50% de la subvenció concedida.

En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor del Consell s’efectuarà la compensació del pagament de la subvenció 

amb els deutes líquids i vençuts.

18. Reformulació

Quan en un procediment de concurrència competitiva l’import de la subvenció proposat provisionalment sigui inferior 

al que figura en la sol·licitud presentada, el beneficiari podrà  reformular la seva sol·licitud de subvenció per ajustar els 

compromisos i condicions a la subvenció, respectant, en tot cas, l’objecte, els criteris de valoració i la resta de requisits 

establerts a les bases. 

19. Revocació i reintegrament

En el supòsit d’incompliment de les obligacions dels beneficiaris es procedirà a la revocació i s’hi s’escau al 

reintegrament de la subvenció en les condicions establertes a la normativa que regula les subvencions públiques.

20. Publicitat de les subvencions concedides

La Base  de  Dades  Nacional  de  Subvencions  (BDNS)  queda  articulada  com  a  Sistema  Nacional  de  Publicitat  de

Subvencions

Aquesta Base informa de totes les subvencions atorgades i és el portal on s’hi recopilen totes les convocatòries que se

celebrin des de qualsevol administració pública, proporcionant als interessats un únic lloc de consulta.

Amb aquests efectes,  els centres gestors de la tramitació de qualsevol subvenció, sigui quina sigui la seva quantia,

restarà obligada a subministrar la informació indicada per la Intervenció comarcal amb la finalitat de publicar aquesta a

la BDNS.

21. Obligacions del beneficiari

Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions i, específicament, les següents:

a) Realitzar l’activitat objecte de la subvenció en el període establert.

b) Justificar la realització de l’activitat davant del CCAE en els termes previstos

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al Consell i a les de control financer que correspon-

guin a la intervenció general, a la Sindicatura de comptes o a d’altres òrgans competents.

d) Comunicar al Consell l’import total de les subvencions rebudes, així com la resta d’ingressos que financin les acti-

vitats subvencionades.

e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social, amb anterioritat al mo-

ment en què es dicti la proposta de resolució de subvenció

f) Disposar dels  llibres comptables i comptes anuals aprovats, d’acord amb la legislació que, en cada cas, li sigui

d’aplicació al beneficiari, amb la finalitat de garantir l’exercici de les facultats de comprovació i control i recollir en

la seva comptabilitat les despeses imputades a la subvenció rebuda de forma separada o que permeti la seva identifi-

cació.

g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,  durant 5

anys, als efectes de poder dur a terme les actuacions de comprovació i control. 



h) Fer constar expressament el suport econòmic del Consell en qualsevol actuació de difusió i publicitat de l’activitat

subvencionada.

i) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

j) Complir les disposicions establertes en el capítol II de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a

la informació publica i bon govern, sempre que la quantia de la subvenció sigui superior a 100.000 € anuals o quan

al menys el 40% del total dels seus ingressos anuals tinguin caràcter d’ajuda o subvenció pública, sempre que com a

mínim puguin a la quantitat de 5.000 €

22. Ajuts destinats al Tercer món

La justificació de l’aplicació dels ajuts i subvencions destinats al Tercer món es formalitzarà preferentment mitjançant 

l’informe o memòria de la gestió o activitat realitzada subscrita per l’ONG o entitat que canalitzi el fons al seu destí 

final.

23. Prestacions d’urgència social

Correspondrà al departament de benestar social la tramitació dels expedients de despesa d’ajudes per atendre 

prestacions d’urgència social de persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per

atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social. Aquests expedients incorporaran 

necessàriament l’informe des responsable de serveis socials. 


