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ACREDITACIÓ DE REQUISITS PER TRÀMIT I ÀMBIT DE CONCERTACIÓ DE LES INSTRUCCIONS DE GESTIÓ D’ACTUACIONS DERIVADES DE 
LES MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” 
 

TRÀMIT CREACIÓ / MANTENIMENT 
D’EQUIPAMENTS I D’INFRAESTRUCTURES 

GARANTIA DE LA PRESTACIÓ ADEQUADA 
DE SERVEIS PÚBLICS LOCALS 

REFORÇAMENT DE LA SOLVÈNCIA DE 
LES FINANCES LOCALS DESCRIPCIÓ IDENTIFICADOR 

FORMALITZACIÓ 
DEL PREACORD M200 

A.   Condicions de formalització: 
- Determinació de si la formalització és per la 

integritat de l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, o parcial. 

- Determinació de l’ens executor, assenyalant 
el compliment dels requisits segons la 
modalitat d’execució. 

- Proposta de periodificació de l’aportació, 
d’acord amb la previsió d’execució. 
 

B.   Condicions d’execució: 
- Descripció de l’actuació. 
- Estat d’execució. 
- Termini d’execució. 
- Estructura de finançament prevista. 

 
C. Condicions econòmiques i 
administratives: 
- Existència de finançament suficient. 
- Inexistència de sobrefinançament. 
- En cas d’execució d’obres, a més:  

a. Aprovació definitiva del projecte / 
memòria / contractacions relacionades, 
i descripció d’aquests. 

b. Realització del replanteig del projecte. 
- En cas d’execució d’obres per pròpia 

administració, a més: 
a. Existència d’acord o resolució que 

disposi l’execució per administració. 
b. Pressupost desglossat. 

- En cas d’adquisició de béns, a més: 
a. En cas de compra-venda: referència 

A.  Condicions de formalització:
- Determinació de si la formalització és per la 

integritat de l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, o parcial.  

- Determinació de l’ens executor, assenyalant 
el compliment dels requisits segons la 
modalitat d’execució. 

- Proposta de periodificació de l’aportació, 
d’acord amb la previsió d’execució. 
 

B.   Condicions d’execució: 
- Descripció de l’actuació. 
- Estat d’execució. 
- Termini d’execució. 
- Estructura de finançament prevista. 

 
C.   Condicions econòmiques i 
administratives: 
- Existència de finançament suficient. 
- Inexistència de sobrefinançament. 
 
Previsió de de l’aportació en aquesta fase de 
la documentació de justificació de l’actuació, 
com a mesura de simplificació administrativa. 

 

A. Condicions de formalització: 
- Determinació de si la formalització és per la 

integritat de l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, o parcial. 

- Determinació de l’ens executor, assenyalant 
el compliment dels requisits segons la 
modalitat d’execució. 

- Proposta de periodificació de l’aportació, 
d’acord amb la previsió d’execució. 
 

B.  Condicions d’execució: 
- Descripció de l’actuació. 
- Estat d’execució. 
- Termini d’execució. 
- Estructura de finançament prevista. 

 
C.  Condicions econòmiques i  
        administratives: 
- En cas d’amortització anticipada del deute: 

a. Que l’aportació es destinarà a 
l’amortització anticipada de deute. 

b. Identificació del/s préstec/s. 
c. Existència de volum de deute viu 

suficient per aplicar l’aportació  a 
l’amortització del principal. 

d. Que l’ens està al corrent del pagament 
de les seves obligacions fiscals i amb 
la Seguretat Social. 

- En cas de pagament d’interessos: 
a. Que l’aportació es destinarà a pagar 

interessos de préstecs. 
b. Identificació del/s préstec/s. 
c. Suficiència d’interessos generats pel 
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de l’acord d’inici de l’expedient 
d’adquisició 

b. En cas d’expropiació: referència de la 
declaració d’utilitat pública de 
l’immoble. 

- En cas de transferències de capital, a més 
a. Que l’actuació té per objecte 

equipaments i infraestructures amb ús 
públic, d’acord amb el conveni 
regulador entre les parts. 

 
Previsió de de l’aportació en aquesta fase de 
la documentació de justificació de l’actuació, 
com a mesura de simplificació administrativa. 
 

deute concertat per aplicar l’aportació. 
- En cas d’inversions executades durant el 

2010-2011 amb dèficit de finançament: 
a. Que l’aportació es destinarà a pagar 

inversions executades el 2010 i/o 
2011. 

b. Inexistència de sobrefinançament. 
- En cas de finançament de romanent de 

tresoreria per a despeses generals negatiu: 
a. Que l’aportació es destinarà a 

finançar romanent de tresoreria per a 
despeses generals negatiu. 

- En cas d’aportacions a tercers en motiu 
d’obligació legal: 

a. Que l’aportació es destinarà a pagar 
aportacions a tercers en motiu de 
compliment d’obligació legal. 

- En cas de sanejament  i/o liquidació d’ens 
participats per l’ens destinatari: 

a. Que l’aportació es destinarà a 
operacions de sanejament i/o 
liquidació d’entitats respecte de les 
quals l’ens n’és titular o participant. 

 
Previsió de de l’aportació en aquesta fase de 
la documentació de justificació de l’actuació, 
com a mesura de simplificació administrativa. 

ACCEPTACIÓ 
D’AJUT M300 Data d’aprovació de l’acceptació de l’ajut. Data d’aprovació de l’acceptació de l’ajut. Data d’aprovació de l’acceptació de l’ajut. 

JUSTIFICACIÓ DE 
DESPESES M400 

A. Relació d’obligacions reconegudes: 
- Que l’ens destinatari ha formalitzat el/s 

contracte/es que es relacionen. 
- Que l’ens destinatari ha reconegut les 

obligacions recollides en la relació de 
despeses, que han estat destinades a 
l’actuació. 

- Despeses elegibles i executades en el 
període elegible. 

- Inexistència de sobrefinançament. 
- Arxiu i disponibilitat dels documents 

justificatius, així com  dels ingressos que 

A. Relació d’obligacions reconegudes: 
- Que l’ens destinatari ha reconegut les 

obligacions recollides en la relació de 
despeses, que han estat destinades a 
l’actuació. 

- Despeses elegibles i executades en el 
període elegible. 

- Inexistència de sobrefinançament. 
- Arxiu i disponibilitat dels documents 

justificatius, així com  dels ingressos que 
financen l’actuació. 

- No inclusió de l’IVA deduïble. 

A. Relació d’obligacions reconegudes: 
- En cas d’amortització anticipada del deute: 

a. L’ens ha destinat l’aportació a 
l’amortització anticipada de deute. 

b. Arxiu, disponibilitat i conservació dels 
documents justificatius. 

c. L’ens està al corrent de les seves 
obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social. 

- En cas de pagament d’interessos: 
a. L’ens ha destinat l’aportació a  pagar 

interessos de préstecs. 
b. Identificació del/s préstec/s. 
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financen l’actuació. 
- No inclusió de l’IVA deduïble. 
- Determinació de si es tracta d’una 

justificació parcial o total de l’ajut.  
- Que l’actuació ha comptat amb la 

identificació del Pla XGL. 
- Que l’ens destinatari està al corrent de les 

seves obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social. 
 

B. En cas que es tracti d’una justificació 
total de l’ajut 
- Estructura de finançament real: Identificació 

i quantificació de les fonts de finançament. 
- Estat d’execució: Identificació de si 

l’actuació ha finalitzat o no. 

- Determinació de si es tracta d’una 
justificació parcial o total de l’ajut.  

- Que l’actuació ha comptat amb la 
identificació del Pla XGL. 

- Que l’ens destinatari està al corrent de les 
seves obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social.  

c. Arxiu, disponibilitat i conservació dels 
documents justificatius. 

d. L’ens està al corrent del pagament de 
les seves obligacions fiscals i amb la 
Seguretat Social. 

- En cas d’inversions executades durant el 
2010-2011 amb dèficit de finançament: 

a. L’ens ha destinat l’aportació a pagar 
inversions executades el 2010 i/o 
2011. 

b. Arxiu, disponibilitat i conservació dels 
documents justificatius. 

c. L’ens està al corrent de les seves 
obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social. 

- En cas de finançament de romanent de 
tresoreria per a despeses generals negatiu: 

a. L’ens ha destinat l’aportació a 
finançar romanent de tresoreria per a 
despeses generals negatiu. 

b. Arxiu, disponibilitat i conservació dels 
documents justificatius. 

c. L’ens està al corrent de les seves 
obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social. 

- En cas d’aportacions a tercers en motiu 
d’obligació legal: 

a. L’ens ha destinat l’aportació a pagar 
aportacions a tercers. 

b. Arxiu, disponibilitat i conservació dels 
documents justificatius. 

c. L’ens està al corrent de les seves 
obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social. 

- En cas de sanejament  i/o liquidació d’ens 
participats per l’ens destinatari: 

a. L’ens ha destinat l’aportació a 
operacions de sanejament i/o 
liquidació d’entitats respecte de les 
quals n’és titular o participant. 

b. Arxiu, disponibilitat i conservació dels 
documents justificatius. 
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c. L’ens està al corrent de les seves 
obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUSTIFICACIÓ DE 

DESPESES 
EN EXECUCIÓ 

DELEGADA 

 1.  Modalitat d’execució:
 
A. Delegació en un ens instrumental o 

integrat en el sector públic del 
destinatari: 

- L’ens instrumental s’ha creat a iniciativa de 
l’ens destinatari. 

- L’ens està participat majoritàriament per 
capital públic de l’ens destinatari. 

- L’ens destinatari té  participació majoritària 
en el seu òrgan de govern. 
 

B. Delegació en un altre ens públic: 
- L’ens ha executat l’actuació en virtut de 

delegació aprovada per l’ens destinatari.  
 

C.  Delegació en entitat privada sense ànim 
de lucre: 

- L’entitat ha executat l’actuació en virtut de 
conveni vigent entre les parts.  
 

2.  Desenvolupament de l’actuació: 
 
A. Relació d’obligacions reconegudes: 
- L’ens delegat fa constar que ha formalitzat 

el/s contracte/es que es relacionen. 
- L’ens delegat fa constar que ha reconegut 

les obligacions recollides en la relació de 
despeses, que han estat destinades a 
l’actuació. 

- Despeses elegibles i executades en el 
període elegible. 

- Inexistència de sobrefinançament. 
- Arxiu i disponibilitat dels documents 

justificatius de les obligacions referides, així 
com  dels ingressos que financen l’actuació. 

- No inclusió de l’IVA deduïble. 

1. Modalitat d’execució:
 
A. Delegació en un ens instrumental o 

integrat en el sector públic del 
destinatari: 

- Que l’ens instrumental s’ha creat a iniciativa 
de l’ens destinatari. 

- L’ens està participat majoritàriament per 
capital públic de l’ens destinatari. 

- L’ens destinatari té  participació majoritària 
en el seu òrgan de govern. 
 

B. Delegació en un altre ens públic: 
- Que l’ens ha executat l’actuació en virtut de 

la delegació aprovada per l’ens destinatari.  
 

C. Delegació en entitat privada sense ànim 
de lucre: 

- L’entitat ha executat l’actuació en virtut de 
conveni vigent entre les parts.  
 

2.  Desenvolupament de  l’actuació: 
 
A. Relació d’obligacions reconegudes: 
- L’ens delegat fa constar que ha reconegut 

les obligacions recollides en la relació de 
despeses, que han estat destinades a 
l’actuació. 

- Despeses elegibles i executades en el 
període elegible. 

- Inexistència de sobrefinançament. 
- Arxiu i disponibilitat dels documents 

justificatius de les obligacions referides, així 
com  dels ingressos que financen l’actuació. 

- No inclusió de l’IVA deduïble. 
- Determinació de si es tracta d’una 

justificació parcial o total de l’ajut.  
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- Determinació de si es tracta d’una 
justificació parcial o total de l’ajut.  

- L’actuació ha comptat amb la identificació 
del Pla XGL. 

- L’ens destinatari està al corrent de les seves 
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. 
 

B. En cas que es tracti d’una justificació 
total de l’ajut 
- Estructura de finançament real: Identificació 

i quantificació de les fonts de finançament. 
- Estat d’execució: Identificació de si 

l’actuació ha finalitzat o no.

- L’actuació ha comptat amb la identificació 
del Pla XGL. 

- L’ens destinatari està al corrent de les seves 
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. 

 


