
INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVE NCIONS DE PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA: PROGRAMA DE COOPERACIÓ 

- Canals de tramitació de la subvenció: 
Es recomana la presentació telemàtica  de la sol·licitud, la declaració responsable i l’annex 
corresponent ja que en properes convocatòries pot ser d’obligat compliment. 

• La signatura digital com a entitat l’expedeix la Fábrica de Moneda i Timbre. Es pot sol·licitar a 
l’Agència Tributària (carrer Circumval·lació). 

• La signatura digital com a persona física es pot tramitar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament. 

Si s’opta per la presentació presencial: 

• Presencialment : Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1  
Horari:  De dilluns a dijous de 08:30 h. a 18:00 h. i els divendres de 08:30 h a 15:00 h. 

• Presencialment : Oficines de Registre municipal d'entrada  
Horari:  De dilluns a divendres de 08:30h a 14:00h 

• Presencialment : Horari d'estiu: Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1  
Horari:  de l'1 al 31 de juliol i de l'1 al 15 de setembre - De dilluns a dijous de 8:30h a 17:00 h i els 
divendres     de 8:30 a 14:00 h. El mes d'agost de dilluns a divendres de 08:30 h a 14:00 h. 

- Termini de presentació  de sol·licituds: del 20 de juliol al 20 de setembre 
 

- En el moment de presentar les sol·licituds, les entitats han d’estar al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Hisenda 
Municipal (REQUISIT BÀSIC PER ACCEDIR A LA SUBVENCIÓ) 

Dues  possibilitats d’acreditar-ho: 

• Que les entitats aportin juntament amb la sol·licitud els certificats corresponents d’estar al corrent. 
• A través de la declaració responsable (que haurà d’estar degudament signada) autoritzen a 

l’Ajuntament a obtenir aquesta informació 

En el moment de realitzar el pagament, l’Ajuntament farà d’ofici una segona comprovació 
que també és vinculant perquè es pugui fer efectiu  el pagament corresponent. Els certificats 
d’estar al corrent tenen una vigència de 6 mesos. 

- Les entitats han d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Manresa 
amb un any d’antiguitat respecte a la data de la convocatòria. 
 

- El formulari específic de Cooperació ha de comptar amb tota la informació sol·licitada. Ull!!!! 
amb els apartats de sensibilització  que solen ser molt esquemàtics i poc innovadors. Pot 
ser motiu per desestimar el projecte. No cal preveure molts actes, el que és important és el 
plantejament de sensibilització i que realment es realitzi un mínim d’un acte/any. 
 
Reformulació del projecte 
 

- La reformulació de la sol·licitud de subvenció pot tenir lloc en 2 moments diferents: 
• En el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de la concessió de la 

subvenció: en aquest cas la reformulació serà obligatòria quan l’import de la subvenció atorgada sigui 
inferior al sol·licitat en un 20% o més 

• Durant l’execució de l’activitat, sempre i quan es notifiqui abans de la finalització del termini de 

justificació. 

Requisits de la reformulació : 



• Que l’import de la subvenció atorgada sigui inferior al sol·licitat en un 20% o més 
• Que s’especifiquin els canvis que afecten el projecte i el pressupost 
• Que es respecti l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció 
• Que no comporti una modificació substancial del projecte 
• La reducció del pressupost no pot ser superior del 50% de l’import respecte de la totalitat del cost del 

projecte 

 
- Una vegada notificada la subvenció , cal formalitzar l’acceptació l’abans possible i en un 

termini màxim de 10 dies. No es podrà avançar en la tramitació de les subvencions fins que 
consti que totes les entitats han rebut la notificació (cal facilitar doncs que es pugui entregar 
la carta i signar acús de rebut). 
 D’ofici,  en 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació, si el beneficiari no diu 
expressament que hi renuncia, s’entén que accepta la subvenció. Aquests 10 dies aniran en 
funció de quan s’ha pogut practicar la notificació. 
 
Justificació de subvencions 
És molt important justificar adequadament tant la p art de memòria qualitativa com la 
part de justificació econòmica. 
 

- Terminis de justificació : en general, en el termini de 30 dies hàbils des de la finalització de 
l’activitat. Malgrat això, el termini es podrà allargar durant el 2019. En aquest cas, la data 
límit de justificació serà el 31 de desembre de 2019 . Tot i així, les entitats que vulguin optar 
a presentar projecte durant la convocatòria 2019 hauran d’haver justificat el projecte de 
2018 abans de la convocatòria o, en el seu defecte, presentar un informe parcial de l’estat 
d’execució del projecte.  
 

- En cas de produir-se situacions excepcionals degudament acreditades (desastres naturals, 
enfrontaments armats, crisis humanitàries, etc) l’òrgan atorgant de la subvenció podrà 
plantejar, excepcionalment, l’ampliació del termini de justificació.  En aquest cas, l’entitat 
sol·licitant farà la petició via instància abans que finalitzi el termini de justificació.  
 

- La quantitat que facin constar a la sol·licitud com a pressupost total del projecte  o a la 
reformulació si és el cas serà la quantitat que hauran de justificar (compte, doncs, perquè 
si no poden justificar el pressupost total del projecte, hauran de reintegrar  proporcionalment 
l’import de la subvenció). 
 

- Forma de justificació: 
- Factures originals de la part concedida per l’Ajuntament de Manresa. Degudament 

ordenades i amb un quadre resum de la despesa on consti: 
Núm 
factura 

Concepte  Data Import en 
moneda 
local 

Import en € Percentatge  
Factura a 
imputar 

Les factures caldrà que vagin a nom de la contrapart o de l’entitat sol·licitant. En cas de signatures de persones cal 
nom i cognoms i núm cèdul.la/dni 
La dispesa indirecta pot arribar a l 7% de la quantitat concedida i d’aquesta part no calen justificants però sí 
especificar conceptes. 

- Relació de despeses de la resta del projecte fins arribar a la quantitat total del 
projecte. 

- Resum de la despesa econòmica total signada pel representant de l’entitat 
sol·licitant. (Segons model) 
 

o S’acceptaran factures dels anys 2018 i 2019 
 


