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ANNEX I 

DEMANDA I:  

QUE LES SUBVENCIONS SURTIN I ES CONCEDEIXIN, AMB CARACTER 
GENERAL, ABANS QUE COMENCI EL PERIODE D’IMPLEMENTACIÓ. 

 

Exposició problemàtica: 
Les entitats socials treballam amb persones vulnerables amb unes necessitats que 
no poden dependre de si una convocatòria comença o acaba en una data 
determinada. Seguint la lògica de posar les persones en primer terme, les entitats 
ens veiem obligades a arriscar molt per tal de no tancar els nostres projectes i 
continuar acollint, atenent i donant serveis quan es retarden les convocatòries o 
resolucions de subvencions. En aquest sentit, sovint ens trobam entre l’espasa i la 
paret: per una banda, si les entitats hem començat els projectes sense la resolució 
definitiva, estam finançant un projecte sense tenir la seguretat de la concessió de la 
subvenció, posant en perill la supervivència de l’entitat. Per altra banda, si no els 
començam, les persones usuàries es queden sense la prestació del servei en 
qüestió. 
 
Exemples a data d’avui (maig del 2016) de no haver-se convocat les subvencions: 
 de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per l’any 2016, 
 de l’IMAS per l’any  2015. 
 ni les  subvencions per a entitats d’acció social de l’Ajuntament de Palma per 

l’any 2016. 
 
Suposant que el finançament arribi, el retard en la resolució definitiva de la 
concessió de la subvenció provoca les següents conseqüències: 
 Impossibilitat d’accedir a crèdit bancari a l’inici de l’activitat per manca de 

document acreditatiu de la concessió de la subvenció per emprar-ho com a 

garantia. 

 A vegades té repercussions per a la mateixa actuació i per tant, directament 

pels usuaris, com la impossibilitat de realització de pràctiques en els Processos 

d’ Inserció de SOIB 

 

A mode d’exemple adjuntem quadre resum de resolucions definitives de dues 

subvencions. 

Processos d’Inserció SOIB 

Convocatòria Període execució Data resolució 
definitiva 

12/09/2009 
BOIB 133 PAE 

01/11/2009 
30/10/2010 

Octubre 2009 
 3 dies abans del inici 

21/10/2010 
BOIB 152 PAE 

01/11/2010 
30/10/2011 

Gener 2011 
2 mesos desprès 

29/11/2011 
BOIB 179 PREXP 

01/02/2012 
31/01/2013 

Abril 2012 
2 mesos desprès 
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20/12/2012 
BOIB 191 PI 

01/02/2013 
31/12/2013 

Maig 2013 
4 mesos després 

17/12/2013 
BOIB 176 PI 

01/01/2014 
31/12/2014 

abril 2014  
3 mesos després 

18/12/2014 
BOIB 173 PI 

01/01/2015 
31/12/2015 

Abril 2015 
3 mesos 

18/12/2015 
BOIB 184 PI 

01/01/2016 
31/12/2016 

4 mesos pendent 

Ajuntament de Palma  SUBVENCIONS BENESTAR SOCIAL 

Convocatòria Període execució Data resolució 
definitiva 

2010 2010 Agost 2010 
7 meses després 

2011 2011 Juny 2011 
5 meses després 

2012 2012 Gener 2013 
1 any després 

2013 
 

2013 Abril 2014 
15 mesos després 

2014 2014 Novembre 2015 
11 mesos després 

2015 2015 Abril 2015 
3 mesos després 

 

 

Proposta de solució: 
Que les convocatòries de subvencions es publiquin  i es concedeixin abans que 
comenci el període de la seva implementació. 

 
 
Exemples de bones pràctiques: 
 Convocatòria de subvencions estatal destinades a la realització de programes 

d’interès general amb càrrec a l’assignació tributaria de l’IRPF. 
 Fa alguns anys també la Conselleria de Treball i Formació del Govern Balear 

treia i resolia les seves convocatòries de subvencions per a col·lectius 
vulnerables abans del començament del període d’implementació. 
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DEMANDA II:  
QUE LES SUBVENCIONS ES PAGUIN AMB UNA BESTRETA MÍNIMA INICIAL 
DEL 80% A L’INICI DEL PROJECTE SENSE NECESSITAT D’AVAL. I EL 20% 
RESTANT ABANS DE FINALITZAR L’ACTIVITAT. 
 
Exposició problemàtica: 
El fet de no rebre bestretes inicials en les subvencions atorgades suposa un greu 
perjudici econòmic per a les entitats beneficiàries ja que aquestes normalment no 
disposen de liquiditat suficient per fer front al pagament del projecte subvencionat. 
És per aquesta raó que, precisament, busquen el finançament dels projectes a 
través de subvencions. Per tant, avançar els costos del projecte suposa un gran 
esforç i normalment s’han de treure el recursos de partides pressupostàries 
destinades a altres despeses de l’entitat. Si a això hi afegim el retràs en el 
pagament de la subvenció, ja que el no pagament en el terminis previstos 
inicialment és molt habitual, genera una situació econòmica crítica per a l’entitat 
amb totes les conseqüències negatives per al seu funcionament que això suposa. 
Moltes vegades són els usuaris/usuàries dels projectes subvencionats que 
pateixen aquestes conseqüències (perill que s’interrompi la prestació del servei, no 
es disposa de la totalitat de prestacions previstes...) i per tant es desvirtua la 
finalitat de subvenció. 
Per tot això, és vital per a les entitats rebre una bestreta inicial de mínim del 80% a 
l’inici del projecte i el 20% restant abans de finalitzar-lo per tal de poder afrontar 
l’execució del projecte subvencionat amb solidesa i amb la garantia de poder cobrir 
la totalitat de les despeses que se’n derivin, i a més amb la seguretat de no haver 
d’interrompre el projecte per manca de líquid. 
 
El no compliment del pagament de les bestretes o retard en els pagaments inicials i 

intermedis genera: 

 Problemes de planificació econòmica. 

 Dificultats de liquiditat 

 Despeses financeres 

Exemples: 

Processos d’Inserció SOIB 

Convocatòria Període execució 
Forma pagament 
(liquidació inicial 

i intermèdia) 

Data de 
pagament 

Desviació prev. 
pagament 

12/09/2009 
BOIB 133 (PAE) 

01/11/2009 
30/10/2010 

6% novembre /09 
69% gener/10 

10/03/2010 
14/04/2010 

3 mesos 
3 mesos 

21/10/2010 
BOIB 152 (PAE) 

01/11/2010 
30/10/2011 

3,5 novembre/10 
81,5% gener/11 

24/05/2011 
14/04/2011 

6 mesos 
3 mesos 

29/11/2011 
BOIB 179 (PREXP) 

 

01/02/2012 
31/01/2013 

20% gener /12 
25% març/12 
25% agost/ 12 

06/11/2012 
22/02/2013 
27/03/2013 

10 mesos 
11 mesos 
7 mesos 

20/12/2012 
BOIB 191 (PI) 

01/02/2013 
31/12/2013 

25% gener /13 
25% juliol/13 

02/09/2013 
12/12/2013 

8 mesos 
5 mesos 
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17/12/2013 
BOIB 176 (PI) 

01/01/2014 
31/12/2014 

50% gener /14 
30% gener/15 

01/08/2014 
15/04/2015 

7 mesos 
3 mesos 

18/12/2014 
BOIB 173 (PI) 

01/01/2015 
31/12/2015 

50% gener /15 
30% gener/16 

18/06/2015 
6 mesos 
4 mesos 
pendent 

18/12/2015 
BOIB 184 (PI) 

01/01/2016 
31/12/2016 

Pendent resolució  
Pendent 
resolució 

Formació SOIB 

CONVOCATORIA Període execució Forma pagament 
Data 

pagament 
Desviació prev. 

pagament 

formació vulnerables 
BOIB 74 31/05/14 

INICIO SEPT 2014 
50% SEP/14 

 
31/12/2014 6 mesos 

formació vulnerables 
BOIB 153 20/10/15 

INICIO FEBRERO 
2016 

60% FEBRERO 
2016 

08/02/2016 
2 mesos 
pendent 

Formació desocupats 
BOIB 149 30/10/13 

INICIO ENERO 
2014 

60% ENERO/14 
 

06/05/2014 
 

4 meses 
 

Formació desocupats 
BOIB 147 25/10/ 14 

Inicio  febrer 2015 
60% febrer /15 

 
14/04/2015 

 
2 mesos 

 
 

 

A més a més el retard en la revisió i liquidació final de las subvencions provoca: 

 Desconeixement del import final de la concessió 

 Impossibilitat de previsions econòmiques. 

 Problemes de liquiditat  

 Despeses financeres 

 

Exemples: 

Processos d’Inserció SOIB 

Convocatòria Període execució 
Forma pagament 
(liquidació final) 

Data pagament 
Desviació prev. 

pagament 

12/09/2009 
BOIB 133 (PAE) 

01/11/2009 
30/10/2010 

25% 31/11/2010 08/04/2011 4 mesos 

21/10/2010 
BOIB 152 (PAE) 

01/11/2010 
30/10/2011 

15,3% novembre 2011 14/08/2012 9 mesos 

29/11/2011 
BOIB 179 (PREXP) 

 

01/02/2012 
31/01/2013 

30% liquidació 23/01/2015 22 mesos 

20/12/2012 
BOIB 191 (PI) 

01/02/2013 
31/12/2013 

50%  liquidació 2014 12/11/2015 21 mesos 

17/12/2013 
BOIB 176 PI 

01/01/2014 
31/12/2014 

20%  liquidació 2015 26/11/2015 11 mesos 

18/12/2014 
BOIB 173 PI 

01/01/2015 
31/12/2015 

20%  liquidació 2016  Pendent 
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Formació SOIB 

Convocatòria Període execució 
Forma pagament 
(liquidació final) 

Data pagament 
Desviació prev. 

pagament 

formació vulnerables 
BOIB 74 31/05/14 

INICI SET 2014 50% SET/15  
7 mesos 
pendent 

Formació desocupats 
BOIB 149 30/10/13 

INICI GENER 2014 40% Juny/15  
10 mesos 
pendent 

Ajuntament de Palma BENESTAR SOCIAL 

Convocatòria Període execució 
Forma pagament 
(liquidació final) 

Data pagament 
Desviació prev. 

pagament 

2010 2010 100% Octubre 2010 10 mesos 

2011 2011 100% Gener 2012 1 any 

2012 2012 100% Juny 2013 18 mesos 

2013 2013 100% Agost 2014 20 mesos 

2014 2014 100% Març 2015 14 mesos 

2015 2015 100% Març 2016 14 mesos 

 
 
Proposta de solució: 
La nostra proposta per solucionar les dificultats expressades anteriorment és 
establir, de forma general en les convocatòries de les subvencions, bestretes 
inicials de mínim el 80% de l’import subvencionat. En el cas de subvencions de 
l’Administració autonòmica, tal i com preveu l’article 37 del Text Refós de la Llei de 
Subvencions, es pot fer mitjançant l’autorització prèvia del conseller competent en 
matèria d’hisenda i pressuposts.  
Les bestretes haurien de ser pagades immediatament després de la resolució de 
concessió de la subvenció, encara que això no garanteix que el projecte no hagi 
iniciat la seva execució, ja que moltes convocatòries d’ajuts es publiquen quan el 
projecte ja s’ha iniciat. Al marge d’això, el pagament de les bestretes resultaria un 
mitjà molt eficaç per a que l’entitat pugui desenvolupar el projecte executat sense 
els riscos ja expressats.  
 
Exemples de bones pràctiques:  
 Convocatòria de subvencions estatal destinades a la realització de programes 

d’interès general amb càrrec a l’assignació tributaria de l’IRPF. Pagament inicial 
del 100% de la subvenció sense constitució de garanties. 

 Subvencions del Programa d’Orientació, Formació e Inserció de la “Consejería 
de Empleo” de Castellà i Lleó:  Pagaments anticipats del 100% de la subvenció 
sense exigència de constitució de garanties per a les entitats sense ànim de 
lucre.  (Ordre EMP/669/2015 de 31 de juliol). 

 Subvencions per a la realització d’accions d’orientació i acompanyament a la 
inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació per a l’any 2015 del Servei 
d’Ocupació de Catalunya: pagament del 80% de la subvenció mitjançant 
bestreta sense exigència de la constitució de garanties. (Ordre EMO/228/2015 
de 17 de juliol) 
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Conclusions de les Jornades:  

 Constatació que el retard en la publicació de les convocatòries i en els 
pagaments s'ha convertit en una "mala tradició". S'ha entrat dins una dinàmica 
de tardança que es habitual en quasi totes les administracions públiques. 
Abans no era així, o al menys no estava tan generalitzat. 

 La resposta a la primera demanda és que l'Administració està ofegada (falta de 
recursos i mitjans, tràmits llargs i burocratitzats...) però això no és excusa 
perquè es traspassa l'ofegament a les entitats del tercer sector.  

 S'han d'aprofitar les noves tecnologies per a simplificar i agilitzar tots aquests 
processos, s'ha de promoure la seva utilització en la presentació i justificació 
de subvencions.  

 Cal deixar les subvencions per a projectes nous o per activitats que la seva 
pròpia naturalesa les fa subvencionables no per serveis socials que s'han 
convertit en imprescindibles per a la població. Realment es presten serveis 
públics a través de subvencions. 

 S'ha d'anar cap al camí de la concertació, és necessari que es reguli i es 
desplegui la normativa en aquest sentit. És urgent fer-ho. A més s'ha de fer 
unificant criteris i establint unes normes comunes per a les entitats del tercer 
sector.  

 Les subvencions plurianuals també ajudarien a rebaixar la incertesa en que 
viuen les entitats del tercer sector.  

 La resolució de concessió de la subvenció és bàsica per a les entitats, cal 
aprovar-la quan abans i no retardar-la. 

 Hi ha administracions que estableixen el 80% o 100% del 
pagament mitjançant bestreta, si altres ho fan perquè aquí no? 

 Si no és possible pagar mitjançant bestreta es podria marcar un calendari amb 
tres moments de pagament als quals s'ha de comprometre 
l'Administració, sense retards.  

 Darrera de qualsevol canvi en la política de subvencions hi ha una voluntat 
política, és important que hi hagi un suport polític clar cap a les entitats del 
tercer sector per a canviar la problemàtica de les subvencions.   
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ANNEX II 
 

DEMANDA III :  
QUE ES COBREIXI EL 100% DE L’IMPORT SOL.LICITAT SENSE 
FINANÇAMENT PROPI I QUE, EN QUALSEVOL CAS, ES REDACTIN ELS 
CRITERIS DE VALORACIÓ DE TAL FORMA QUE SIGUI POSSIBLE LA 
REFORMULACIÓ SENSE PENALITZACIÓ SI NO ES CONCEDEIX EL TOTAL 
SOL·LICITAT 
 
Exposició problemàtica: 
Les entitats socials no tenen, majoritàriament, fons propis elevats, ja que la majoria 
dels ingressos que s’aconsegueixen en l’exercici es dediquen, el mateix any, als 
seus programes socials. 
 
Els projectes que viuen de subvencions son sempre deficitaris ja que per la pròpia 
naturalesa de l’acte subvencionador, no es pot tenir superàvit. A més d’això hi ha 
una despesa fonamental que les entitats han de preveure, com son les provisions 
per a les indemnitzacions d’acomiadament del personal (no oblidem que l’activitat 
subvencionadora es un acte graciable i que no genera cap tipus de compromís de 
continuïtat, per la qual cosa no es pot suposar la seva concessió indefinida). A 
més, malgrat s’acceptessin totes les altres despeses necessàries per dur a terme 
amb la necessària qualitat els serveis, sempre hi haurà despeses imprevisibles de 
tot tipus. Sempre els fons propis (quotes de socis, donatius, actes benèfics, etc) 
han de complementar els ingressos per subvencions. Això vol dir que en qualsevol 
cas les entitats sempre cofinancem els projectes subvencionats. 
 
Proposta de solució: 
Finançament del 100%  i possibilitat de reformulació. 
 
Exemples de bones pràctiques:  
 Convocatòria de subvencions estatal destinades a la realització de programes 

d’interès general amb càrrec a l’assignació tributaria de l’IRPF. 
 
Conclusions de la Jornada:  
 
 Prendre com a model alguns elements de la convocatòria de l'IRPF  per que:  

o permeten la reformulació una vegada resolta la subvenció i per tant 
facilita adaptar el projecte a la subvenció concedida  

o possibilita saber amb el que contaràs ja que surt l'any anterior i quan 
comença l'any ja saps la resposta 

 fer convocatòria per 2 anys per a iniciar aquest procés ( no any sabàtic com 
havia exposat el ponent) així no es perd cap any 

 necessitat de fer recerca sobre bones pràctiques  per a replicar-les al nostre 
territori 

 formació dels tècnics / funcionaris a través de l'Escola d'Administracions 
públiques EBAP 

 tot allò que ja està consolidat, que son serveis validats, passar-los a 
concertació  i no seguir-los com a subvenciona in eternum  
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ANNEX III 
 

DEMANDA IV:  
QUE ES REDACTI, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA I AMB INTERVENCIÓ 
DIRECTA DE LES ENTITATS SOCIALS, UNA INSTRUCCIÓ DEL GOVERN DE 
LES ILLES BALEARS QUE SERVEIXI COM A MANUAL GENERAL DE 
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS D’ACCIÓ SOCIAL I, EN GENERAL, DE 
PROJECTES DIRIGITS A COL·LECTIUS VULNERABLES 
 
Darrerament quasi totes les subvencions penalitzen a les entitats al no admetre la 
justificació de despeses efectivament realitzades en els programes. Pot ser, en 
general, no sigui massa doblers a cada subvenció però, en entitats que, ja ho hem 
dit abans, acostumam a dedicar a les despeses de l’any la majoria dels nostres 
fons propis, any darrera any minen la nostra solvència. Volem assenyalar que 
aquesta situació s’ha fet crònica els darrers anys i sembla que, si el funcionari que 
realitza el control no troba cap deficiència a la justificació es què no realitza bé la 
seva feina. 
 
És curiós que la llei de subvencions, en el seu articulat, suposi sempre que l’òrgan 
concedent de la subvenció serà mes flexible que el control de la intervenció, a la 
llei sembla quasi un “defensor” de la justificació dels beneficiaris. Pel contrari, les 
entitats que gestionam programes subvencionats, en general i d’uns anys enrere, 
ens hem entès molt millor amb els interventors (quan ens ha tocat controls de la 
intervenció, tant de l’estat com de la comunitat) que amb els tècnics que realitzen 
els controls rutinaris de les justificacions des de l’òrgan concedent. 
 
Alguns dels problemes amb els que ens trobam són: . 
 
1ER PROBLEMA: les bases reguladores de les subvencions volen enumerar 
exhaustiva i literalment els costos subvencionables, la qual cosa fa que hi 
hagi despeses que no es poden subvencionar i que serien subvencionables 
si les persones que han redactat les bases haguesin pensat en elles 
 
 Exposició: 
Les entitats desenvolupam els serveis intentant cobrir totes les necessitats que 
tenen els programes. Nosaltres creiem que les despeses que realitzam són 
raonables i necessàries. Estam acostumats a estalviar i a treure el màxim profit 
dels recursos. No pot ser que, per exemple, en subvencions de programes 
residencials, no entrin despeses com: senyalització d’emergències, revisió 
extintors, canvi panys, reparacions local o còpies claus, simplement perquè la 
persona que redacta les bases de la convocatòria no “ha caigut” en la seva 
necessitat.  
 
Proposta de solució: 
Entenem que una instrucció general sobre subvencions a programes d’intervenció 
social hauria de fer constar que seran subvencionables tots els tipus de despesa 
que permet la llei de subvencions (és a dir, tots els que efectivament corresponen 
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als programes, ja que la llei de subvencions indica, com a despesa no 
subvencionable uns tipus de despesa que sempre les entitats hem acceptat com 
no imputables als programes) i, en tot cas, donar instruccions generals sobre 
imputació de diferents tipus de despesa. I indicar aquelles que no es volen 
considerar despesa subvencionable. 
 
Una bona pràctica és marcar uns percentatges sobre les despeses directes per a 
imputació de despeses indirectes. Això sí, la instrucció hauria de posar un mínim i 
un màxim, ja que consideram que aquest percentatge hauria de variar en funció 
dels requeriments dels serveis a subvencionar (per exemple d’espais). 
 
Altra bona pràctica serien les subvencions que permeten justificacions per mòduls. 
 
En qualsevol dels casos, una instrucció clara i raonable seria important ja que, 
malgrat la justificació per mòduls o la justificació de despeses indirectes a tant 
alçat, siguin bones practiques ja que estalvien molts de recursos de gestió a les 
entitats i a l’administració, les subvencions poden ser revisades per intervenció i 
s’ha de tenir una norma clara sobre el procediment d’imputació de despeses als 
serveis per així evitar la inseguretat jurídica que estam patint les entitats en els 
darrers anys, en què criteris posteriors s’apliquen a subvencions executades abans 
que es formulessin els criteris. 
 
Exemples de bones pràctiques:  
 Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei 

d’Ocupació de les Illes Balears de 14 de desembre de 2015 per la qual s’aprova 
la convocatòria d’ajuts per posar en pràctica processos d’inserció per a 
l’ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament fins un màxim del 50 
% del Fons Social Europeu, en el marc del Programa operatiu de les Illes 
Balears per al període 2014-2020. Despeses indirectes, no s’ha d’aportar cap 
tipus de documentació justificativa. L’entitat beneficiaria tindrà que presentar 
una declaració responsable en la qual acrediti que ha destinat el percentatge a 
la finalitat i objecte del projecte subvencionat. L’administració concent es 
guardarà el dret de poder fer revisions aleatòries al respecte per tal de poder 
revisar les despeses indirectes. 

 

2ON PROBLEMA: La majoria de subvencions exclouen inversions en 
immobilitzat.  
 
Exposició: 
El problema és que es considera immobilitzat un tipus de compres que totes les 
auditories estableixen com a despesa: grapadores, petites calculadores, alguns 
tipus d’arxivadors, etc. 
 
 
3ER PROBLEMA: No hi ha acord amb els criteris d’imputació de despeses 
generals.  
 

Exposició: 
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Aquest desacord complica la gestió i fa impossible un ajust real dels pressuposts. 
Per exemple: ens hem trobat que no es considera estimació correcta el 
percentatge d’usuaris de l’any anterior en una distribució d’una despesa en què les 
instruccions de justificació obliguen a la distribució per usuaris, com que els usuaris 
de l’any en curs no es coneixen exactament fins a la finalització de l’any, és 
impossible encertar en la distribució d’aquesta despesa, ja que la imputació s’ha de 
realitzar en el moment que arriben les factures. 
 
Malgrat a vegades no s’entengui la distribució a la primera, l’única manera 
d’assegurar que s’acceptin els criteris d’imputació de despeses generals és evitant 
les estimacions, per tant, ens veiem obligats a variar els percentatges de despeses 
generals mes a mes. Això du complicacions innecessàries tant als organismes que 
controlen les subvencions (que no entenen perquè canvien els percentatges 
d’imputació) com al personal de gestió de les nostres entitats. 
 
Proposta de solució: 
Redactar una instrucció que definís procediments raonables d’imputació dels 
diferents tipus de despeses generals a les subvencions. 
  
Exemples de bones pràctiques:  
 La majoria de subvencions admeten qualsevol criteri d’imputació raonable, el 

problema és que basta amb una subvenció que imposi aquests processos 
perquè tots els projectes s’hagin de regir per aquests absurds. 

 

4RT PROBLEMA: La imputació de despeses financeres, quan s’accepta, 
nomes s’accepta si corresponen a despeses d’avançament de la subvenció. 
 
Exposició:  
Les despeses financeres a les entitats que viuen fonamentalment de subvencions 
són molt altes. No té sentit que només sigui despesa elegible l’avançament dels 
primers pagaments de les subvencions ja que normalment, és el moment en què 
es té més tresoreria (normalment degut a les poques subvencions que avancen els 
doblers). 
 
Gràcies a les banques ètiques, a la confiança de les entitats financeres que 
habitualment han fet feina amb les entitats i a la generositat de particulars, les 
entitats, afortunadament, tenim préstecs sense garanties. Per altra banda, els 
préstecs hipotecaris que tenim per adquirir immobilitzats s’han de fer degut a que 
els nostres fons estan avançant cobraments. És just i raonable que les nostres 
despeses financeres totals es puguin imputar als projectes. 
 
 
Proposta de solució: 
Redactar una instrucció que defineixi un procediment raonable d’imputació a les 
subvencions de les despeses financeres de les entitats. 
 
Exemples de bones pràctiques:  
No en coneixem cap. 
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5È PROBLEMA: L’obligació de pagament de les despeses abans de la 
finalització del període de justificació de les subvencions és manifestament 
injusta quan es tarda tant en cobrar subvencions ja executades i justificades. 
 

Exposició: 
El problema plantejat està clar.  I la solució passa per cobrar la totalitat de la 
subvenció abans que finalitzi el període de justificació, però sempre pot passar 
que, de fet, la subvenció no es cobri malgrat el que diguin les bases (ja les 
contractes no es paguen a 30 dies a pesar del que diu la llei de morositat). 
 
Proposta de solució: 
Per als casos en els què les subvencions no es cobrin en temps i forma, creiem 
necessari que a la instrucció o a les bases reguladores s’afegeixi un article que 
permeti el pagament de les despeses subvencionables fins a 10 dies desprès del 
cobrament efectiu de la totalitat de la subvenció. 
 
Exemples de bones pràctiques:  
 Resolució del conseller de Presidència per la qual s’estableixen mesures 

excepcionals per possibilitar el pagament de subvencions que es deriven de la 
Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 22 de 
febrer de 2011 que aprovà la convocatòria de subvencions en matèria 
d’immigració adreçades a entitats sense ànim de lucre per a l’any 2011. 

 
6È PROBLEMA: Obligacions que augmenten la feina de gestió, tant per a les 
entitats com per al personal de les administracions que revisen les 
justificacions. Ex: Obligació de l’estampillat de la despesa subvencionable  
 

Exposició: 
Aquesta obligació, com tant d’altres, en cap cas serveixen per controlar la correcta 
gestió dels fons: ens passem hores estampillant quantitats diminutes en cada una 
de les factures originals quan les quantitats significatives corresponen a les 
nòmines i les nòmines són documents que expedeix la pròpia entitat. És absurd 
defensar procediments de control que no serveixen per controlar res però si per ser 
ineficients. 
 
Proposta de solució: 
Bastaria amb no demanar l’estampillat en les bases reguladores. 
 
Exemples de bones pràctiques:  
Hi ha moltes subvencions que no demanen l’estampillat. De fet la llei de 
subvencions parla d’un reglament sobre l’estampillat que encara no ha sortit. 
 

7È PROBLEMA: Justificació de pagaments de caixa en algunes subvencions 
 
Exposició: 
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El control dels pagaments per caixa poden arribar a ser desproporcionats. Hi ha 
una subvenció, en aquest cas estatal, que obliga a posar un segell del responsable 
de caixa a cada factura, amb el seu numero de DNI i la seva signatura en cada una 
de les factures (una feina absurda perquè es clar que l’entitat i els seus 
responsables són responsables de la veracitat dels fets que consten a les 
justificacions i normalment es demana una declaració responsable en aquest sentit, 
al nostre parer també sobrera). 
 
Altres vegades s’exigeix segell de PAGAT nou i segellat del proveïdor (en factures 
de comptat!!!), impossibles d’aconseguir. Si en molts de casos ja és difícil 
aconseguir factures decents. 
 
Els pagaments per caixa són inevitables, en el cas de despeses petites i compres 
que habitualment realitzen els professionals en la seva feina en diferents territoris i 
acompanyant diferent usuaris. No es pot tenir 80 targetes VISA en l’entitat i no es 
raonable que una persona d’administració hagi d’acompanyar als professinals per 
pagar petites despeses. Hi ha moltes compres i despeses d’activitats en programes 
de serveis socials que s’han de pagar en efectiu i en el moment de realització 
d’activitats socioeducatives.  
 
Proposta de solució: 
Que s’exigeixi per a la justificació dels pagaments per caixa el llibre de caixa i el 
major de la compte de caixa de comptabilitat. 
 
Exemples de bones pràctiques:  
Afortunadament, la majoria de les subvencions. 

 
8È PROBLEMA: Simplificació administrativa i càrregues administratives 
 
Exposició  
La no aplicació del que disposa la normativa en relació a la simplificació 
administrativa i les diferents interpretacions segons l’administració, departament o 
equip gestor que es fa de la llei de subvencions fa que les entitats haguem de 
suportar unes càrregues administratives en moltes ocasions innecessàries.  
En relació a l’inici de l’expedient de subvencions, la sol·licitud, la majoria 
d’administracions preveuen la possibilitat de declaracions responsables si 
l’administració ja te la documentació requerida en aspectes com estatuts, poders, 
DNI de representant, tal i com estableix l’art. 28 de la llei 39/2015 i el decret 6/2013 
de mesures de simplificació documental en els procediments però a l’hora de lliurar 
certificats que l’Administració pot comprovar ja resulta més difícil trobar exemples 
que ho prevegin o que el sistema funcioni.  
Pel que fa a la justificació es quan la simplificació administrativa desapareix i les 
càrregues administratives augmenten. Casos com abans de lliurar la justificació 
haver d’anar a l’administració corresponent per tal que posin un segell de “rebuda 
subvenció”, desprès haver d’emplenar el contingut del segell, fotocopiar els 
originals i tornar a l’administració per tal que compulsi aquells documents.  
El fet de no calcular les carregues administratives suposa una despesa no 
subvencionable per a les entitats que veuen disminuït el pressupost per a altres 
despeses. Calcular les despeses que suposen tots els tràmits de les subvencions  
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segons la llista tipificada de carregues de la CAIB publicada per la direcció general 
de funció pública, suposa, per exemple cada presentació presencial de documents 
30€, de forma electrònica aquest cost disminueix a 2€, cada document compulsat 
6€, despeses que no es contemplen i que podrien disminuir-se aplicant la 
simplificació administrativa i l’administració electrònica tal i com es preveu a la 
normativa actual. 
 
Possibles solucions 
Augmentar els punts del procés on basta una declaració responsable i deixar la 
porta oberta a posteriors comprovacions. 
Preveure a les bases de les convocatòries acceptar com a justificació de les 
subvencions auditories externes que justifiquin l’aplicació dels fons rebuts a les 
partides corresponents. Ens aquests casos preveure les despeses de les auditories 
com a despeses subvencionables.  
 
Exemple de bones pràctiques 
 
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei 
d’Ocupació de les Illes Balears de 14 de desembre de 2015 per la qual s’aprova la 
convocatòria d’ajuts per posar en pràctica processos d’inserció per a l’ocupació de 
col·lectius vulnerables amb el cofinançament fins un màxim del 50 % del Fons 
Social Europeu, en el marc del Programa operatiu de les Illes Balears per al 
període 2014-2020. Despeses indirectes, no s’ha d’aportar cap tipus de 
documentació justificativa. L’entitat beneficiaria tindrà que presentar una declaració 
responsable en la qual acrediti que ha destinat el percentatge a la finalitat i objecte 
del projecte subvencionat. L’administració concent es guardarà el dret de poder fer 
revisions aleatòries al respecte per tal de poder revisar les despeses indirectes 
 
Normativa  sobre el tema 
Decret 6/2013 de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels 
procediments administratius (art. 4,5, 10 a 19) 
Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions 
Llei 4/2011, de 31 fe març de la bona administració i bon govern de les Illes,  
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú  
Llista tipificada de càrregues administratives de la direcció general de funció 
publica de la CAIB. 
 
Conclusions de la Jornada:  
Problema 1: les bases reguladores de les subvencions volen enumerar exhaustiva 
i literalment els costos subvencionables, la qual cosa fa que hi hagi despeses que 
no es poden subvencionar i que serien subvencionables si les persones que han 
redactat les bases haguessin pensat en elles 
 Funcionar amb formules d’estimació de costs directes o indirectes, com per 

exemple es fa a subvenció de processos acompanyament. Treballar més els 

límits de les categories: que és directe o indirecte.  

 Possibilitat que segons projecte, el tècnic inspector pugui autoritzar una 

despesa excepcional que sinó impossibilitaria seguiment i continuïtat del 

projecte. Informe per escrit autoritzant. Hauria de sortir a les bases. 
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 Poder imputar costs obligatoris de l’entitat com a despesa subvencionable: prl, 

lopd, auditories comptes, ..., en general, qualsevol despesa obligatoria per 

normativa 

Problema 2: La majoria de subvencions exclouen inversions en immobilitzat. 
 Bases contemplin possibilitat i que especifiqui què: sobretot en reparacions.  

 Despesa inferior a 300 € q sigui despesa i no inversió, d’acord amb el principi 

comptable. 

Problema 3: No hi ha acord amb els criteris d’imputació de despeses generals. 
 Que els criteris objectius d’una administració siguin acceptats per la resta 

d’administracions. Sobretot en projectes que estan cofinançats per altres 

administracions. Ex. Auditoria comptes. 

 Posar a bases que si una administració accepta un criteri, que ho sigui per les 

altres. Sobretot dins la mateixa CAIB. 

Problema 4: La imputació de despeses financeres, quan s’accepta, nomes 
s’accepta si  corresponen a despeses d’avançament de la subvenció. 
 Dins convocatòria ha de preveure despeses financeres, que arribin al 100% 

despeses financeres generades per endarreriment de cobraments. 

Problema 5: L’obligació de pagament de les despeses abans de la finalització del 
període de justificació de les subvencions és manifestament injusta quan es tarda 
tant en cobrar  subvencions ja executades i justificades. 
 Agilitzar cobraments de l’administració: a les entitats no ens agrada ser 

morosos i la manca de liquiditat ens ho fa ser... 

 A les bases, augmentar terminis per fer pagaments un cop acabat el període 

de justificació. 

 Bases contemplin períodes de meritació, i no de data factura (afecta sobretot a 

seguretat social i subministraments. 

Problema 6: Obligacions que augmenten la feina de gestió, tant per a les entitats 
com per al personal de les administracions que revisen les justificacions. Ex: 
Obligació de l’estampillat de  la despesa subvencionable 
 Informatitzar sistemes: enviament escanejats, emetre etiquetes 

electrònicament  per evitar estampillats manuals. 

 Diferenciar entre import projecte i import subvencionat. 

Problema 7: Justificació de pagaments de caixa en algunes subvencions 
 Tiquet de compra de quantitat reduïdes que es donin per bons. Agafar el mínim 

de quantitat permesa per a tiquets el mínim per emetre factura segons 

normativa. 

 Acceptar majors de caixa, sobretot en comptabilitats auditades. 

Problema 8: Simplificació administrativa i càrregues administratives  
 Emprar registre unificats serveis socials com eina de comprovació o declaració 

que autoritzin a consultar, 

 Eina telemàtica per penjar documents  i no haver de dur-los presencials. 

 No presentar certificats d’estar al corrent amb ells mateixos. 



Les subvencions de les administracions públiques adreçades a les entitats socials.    
Jornades Tècniques al Parlament de les Illes Balears. Divendres 10 de juny de 2016 

 

15 
 

 Canvi ordenaments que permetin no pagar taxes per acaraments de 

documentació que ha de lliurar a la mateixa administració. 
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ANNEX IV 
 

DEMANDA V:  
QUE A L’HORA DE REDACTAR PLANS ESTRATÈGICS DE SUBVENCIONS I 
DEFINIR PROGRAMES ES REALITZIN AMB LA PARTICIPACIÓ DE LES 
ORGANITZACIONS SOCIALS RECONEGUDES, PER TAL QUE ELS 
CONTINGUTS DE LES NORMES QUE REGEIXEN LES SUBVENCIONS 
TINGUIN EN COMPTE LES ESPECIALS CARACTERÍSTIQUES DELS 
COL·LECTIUS VULNERABLES.  
 
Exposició problemàtica: 
Aquesta es la qüestió més general i complexa, ja que hi ha qüestions pròpiament 
de gestió i qüestions de contingut dels projectes subvencionats. 
 
Qüestions de contingut i defensa del tipus de projectes d’acompanyament a 
l’ocupació dirigits als nostres col·lectius: 
 
Durant aquests darrers anys hem vist com les subvencions del SOIB per a 
col·lectius vulnerables perdien la seva flexibilitat i l’adequació de les accions al 
nostre col·lectiu: 
 Se’ns ha demanat objectius d’inserció absurds, en un moment de greu crisi, on 

les feines disponibles per a usuaris de baixa qualificació eren ocupades per 
treballadors qualificats. El no assoliment dels objectius d’inserció du una 
penalització econòmica per les entitats, aquest fet a condicionat a les entitats a 
seleccionar els usuaris amb millor nivell dins el seu col·lectiu d’atenció. Això  a 
derivat en deixar sense recursos a les persones amb més necessitats i que 
menys qualificació. 

 Durant la crisi hauria estat un bon moment per millorar i augmentar els recursos 
formatius, per qualifica i preparar a les persones amb més necessitats. Aquest 
possibilitat tampoc la pot assolir les entitats amb subvenció per la formació de 
col·lectius vulnerables, ja que  també es penalitza econòmicament a l’entitat 
l’abandonament dels alumnes de la formació. 

 No es contemplen processos dirigits per als joves que contemplin un disseny 
d’accions modulars, que permetin l’inici dels processos formatius en qualsevol 
moment, anys enrere es subvencionava els Itineraris d’inserció dissenyats per 
treballar transversalment les diverses necessitats dels joves (formació bàsica, 
habilitats socials, formació ocupacional, inserció laboral) i adaptat a la 
temporalitat dels usuaris aprofitant el moment que el jove està preparat i motivat 
per començar un procés.  

 No s’entenen (i les entitats cada vegada ho tenim que defensar) activitats 
absolutament pertinents per als processos cap a l’ocupació dels col·lectiu més 
vulnerables. En alguns casos perquè no figuren en les bases la possibilitat de 
desenvolupar-los i en altres perquè els tècnics no els entenen encara que a la 
convocatòria sigui possible.  

 
No ens serveix que els fons vinguin determinats i encotillats, demanam que 
l’administració empri millors els fons per aquelles coses per a les que venen 
destinades (per exemple, programa garantia juvenil no s’ha comptat amb les 
entitats per desenvolupar-lo, quant són elles les que intervenen amb els joves), i 
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que afegeixi finançament propi per a realitzar projectes que millorin la intervenció 
amb als usuaris.  
 
 
Proposta de solució: 
 Subvencionar Processos d’Itinerari d’Ocupació. 
 Formació sense penalització pels col·lectius vulnerables.    
 Es destini finançament propi per millorar els tipus de despesa elegibles a les 

subvencions. 
 
Exemples de bones pràctiques:  
 Comunidad de castilla y león: Orden EMP/669/2015, de 31 de julio, por la que 

se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de 
Orientación, Formación e Inserción (OFI). 

 
Conclusions de la Jornada:  
 Definir el que és i que no és subvenció? 

 
 Una vegada definit que és i no subvenció, es te de fer i aprovar la Cartera de 

Serveis. 
 

 Incloure a la Llei del 3er Sector la regularització de la participació de les entitats 
en els Plans Estratègics de subvencions.  Així, quedarà regulat com un dret la 
nostra participació, i no queda a la voluntat política.  
 

 Les Administracions Públiques tenen que recollir la lògica de les entitats, els 
Plans Estratègics de subvencions  no reflecteixen la realitat de les necessitats. 
  
 

 Els Plans Estratègics tenen que ser avaluats, amb indicadors qualitatius i 
quantitatius.  
 

 El Reglament que desenvolupa la Llei de subvencions, també te d'incloure el 
desenvolupament normatiu de participació.  
 

 L'Ordenança de subvencions de l'Ajuntament de Palma, també té de regular la 
participació.  

 


