
 

L’Ajuntament d’Olot compta amb un Pla Estratègic de Subvencions (aprovat el 
26 de gener del 2017) i d’acord amb aquest pla, ha modificat l’Ordenança 
General de Subvencoins. 
Per tant, el Programa de Suport a Entitats de l’Ajuntament d’Olot s’adapta a 
aquests dos documents.  
  
Destaquen una sèrie de canvis que es ja es començaran a aplicar aquest 2017 
i caldrà que a 2018 ja es compleixin en la seva totalitat.  
 
  
1. Farà falta que l’entitat  estigui registrada (i amb les dades actualitzades )  

l’Ajuntament d’Olot. A través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.  

2. Autorització expressa dels beneficiaris per tal que des de la Tresoreria 

municipal es puguin consultar les bases de l’AEAT  (oblig. tribut.) i de la 

Tres. Seg. Soc. (oblig. lab.). 

3. L’Ajuntament treballà perquè totes les subvencions es donin per 

concurrència competitiva  (a través de les bases) o nominatives de 

pressupost. Les de concessió directa (presidència) s’han d’anar 

minimitzant.  

4. S’obren dos períodes de convocatòria : un primer període a 11 de març  i 

un segon període extraordinari de 15 de setembre a 15 d’octubre  (en 

funció de les disponibilitats pressupostàries i pensat per a despeses 

extraordinàries que puguin sorgir en l’entitat). 

5. El personal gestor de les subvencions haurà de fixar uns criteris objectius  

de concessió a les convocatòries.  

6. Els gestors han de començar a valorar quins seran els indicadors / rat is 

de valoració de consecució d’objectius,  segons preveu el pla estratègic 

de subvencions de la Corporació. Tasca 2018. 

7. Des de Serveis econòmics , perquè així ho disposa la normativa, caldrà ser 

més estrictes  pel que fa a la valoració dels documents justificatius: en tot 

cas caldran factures  a nom de del beneficiari, es podran acceptar rebuts 

d’assegurances, justificants de nòmines en casos concrets i certificats en 

casos molt puntuals. No podran existir dobles finançaments ( cas 

d’activitats subvencionades que alhora reben altres subvencions o 

finançament privat, per exemple arrossades populars). Les dates de les 



 

factures hauran de ser de l’exercici en curs, llevat de les subvencions a 

entitats que funcionen per temporada, per exemple les esportives. 

8. Es tendirà a demanar com a justificació el rebut o acreditatiu  de pagament 

de les factures aportades. Per a 2017 s’acceptaran certificats o declaracions 

jurades dels presidents conforme aquests pagaments s’han produït de 

forma efectiva. 

9. En la justificació final  caldrà acompanyar una petita memòria , per part de 

l’entitat, que posi de manifest l’activitat portada a terme i el seu cost i 

finançament definitiu, que pot diferir del que van plantejar en el model de 

sol·licitud. Cal tenir la seguretat del cost i que no s’ha produït un 

finançament excessiu. 

10. Caldrà, també, en la justificació, tal com disposa l’ordenança i el model de 

bases, un informe del gestor validant l’expedient justific atiu tant des de 

la vesant qualitativa com des de la vesant quantita tiva. 

11. En casos excepcionals es podran fer avançaments de les subvencions  tal 

com disposa l’ordenança, sempre amb sol·licitud raonada de l’entitat, 

informe del gestor i acord de la Junta de govern. En tot cas sempre restarà 

un  20 % pendent de pagar fins a la justificació definitiva del 100 % de 

l’import atorgat. La manca de justificació o la justificació incorrecte pot 

generar un expedient de reintegrament parcial o total de la subvenció. 

12. Mentre es tingui un expedient de reintegrament obert  no es podrà ser 

beneficiari d’una nova subvenció. 

13. Els expedients de justificació  s’han de presentar abans de 15 de 

novembre de cada any , amb tota la documentació requerida, a la Secció 

de comptabilitat i pressupostos per a la seva tramitació i pagament definitiu, 

llevat d’aquelles activitats subvencionades que tinguin lloc en els darrers 

dos mesos de l’any en que el termini s’allarga a 31 de gener de l’any 

següent. 

14. Tal com disposa la normativa sobre administració electrònica caldrà anar 

treballant perquè totes les entitats es relacionin amb la Corporació de forma 

telemàtica.  Els gestors hauran de fer aquesta tasca d’informació i s’hauria 

de fixar el 2018  com a límit perquè aquesta relació tingui lloc de forma 

electrònica. 

 


