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Nota informativa – 30/07/2014 
Requisits exigibles a les actuacions executades en el marc del Programa 
complementari de suport a les inversions financeram ent sostenibles i a la 
prestació adequada de serveis públics locals 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 26 de juny de 2014 ha aprovat el 
Programa complementari de suport a les inversions f inancerament sostenibles i a la 
prestació adequada de serveis públics locals , dotat amb 50 milions d’euros, en el marc del 
Pla Xarxa de Governs locals 2012-2015, així com la distribució econòmica inicial  dels ajuts 
atorgats. Aquest nou Programa inclou dues línies de suport: línia de suport a les inversions 
financerament sostenibles (35 milions d’euros) i línia de suport a la  prestació adequada de 
serveis públics locals (15 milions d’euros) amb la finalitat de donar resposta de forma eficaç, 
ràpida i contingent a les necessitats derivades del context de crisi econòmica i de la situació 
d’insuficiència financera en què es veuen immersos els municipis. 

Davant la complexitat que presenta el règim de concertació d’aquest Programa complementari, 
la present Nota informativa té per finalitat aclarir l’abast de les determinacions referides a la 
redistribució de la dotació inicial, als requisits exigibles i no exigibles als ens locals destinataris 
en el moment de presentar sol·licitud, a la possibilitat de cofinançar els ajuts atorgats amb 
altres aportacions dineràries.  

 

Redistribució de la dotació inicial: 

La dotació inicial assignada a cada destinatari pot ser objecte de redistribució per part dels 
ajuntaments destinataris en el moment de formalitzar la sol·licitud. Concretament, es pot 
incrementar la dotació prevista inicialment per a l a línia d’inversions financerament 
sostenibles amb els recursos previstos per a la lín ia de prestació adequada de serveis 
públics locals,  podent destinar fins el 100% de dotació inicial a f inançar inversió 
financerament sostenible. 

 

Tràmit de sol·licitud: 

Els ajuntaments poden concretar les actuacions a desenvolupar en el moment de formalitzar la 
sol·licitud dels ajuts, fins el 15 de setembre del 2014 , tenint en compte el següent: 

-  Línia de suport a les inversions financerament so stenibles : Es poden presentar fins a un 
màxim de tres sol·licituds  d’inversions  (una sol·licitud per a cada actuació) que tinguin una 
vida útil superior a 5 anys i que mantinguin la condició de financerament sostenibles al llarg 
de la seva vida útil. Els destinataris hauran d’adjuntar a la sol·licitud l’informe emès per 
l’Interventor de l’ens i la memòria tècnica de sol·licitud, presentant els corresponents models 
normalitzats. 

Quant a la despesa elegible en el marc d’aquesta línia de suport, els ens locals destinataris 
hauran d’executar les despeses corresponents a algun dels programes pressupostaris que es 
detallen a l’art. 9.1 del Programa complementari, tot considerant-los de forma àmplia pel 
que fa al seu abast i contingut.  Aquesta despesa haurà de ser imputable al Capítol 6 de 
despesa de l’ens destinatari. 

Per a finançar els projectes sol·licitats en el marc de la línia de suport a les inversions 
financerament sostenibles, els destinataris han de complir els requisits establerts a la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, tal i com 
preveu l’art. 5 del règim del Programa complementari. Aquests requisits quedaran 
acreditats amb la presentació dels models normalitz ats, relatius a l’informe de 
l’Interventor i a la memòria tècnica de sol·licitud , que acompanyaran cadascuna de les 
sol·licituds que es presentin en el marc d’aquesta línia de suport.  

En relació amb aquest model d’Informe de l’Interventor , cal tenir en compte que el requisit 
referit al termini legal de pagament a proveïdors  es dóna per complert pel fet de ser la 
Diputació qui concedeix els presents ajuts i qui ha  de complir amb la normativa 
corresponent. Tanmateix, el requisit relatiu a presentar simultàniament, du rant 
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l’exercici 2013, amb superàvit i romanent de tresor eria positiu s’ha de considerar tot 
descomptant els efectes econòmics que es puguin der ivar de l’aplicació de les 
mesures especials de pagament a proveïdors.  

-  Línia de suport a la prestació adequada de servei s públics locals:  Es pot presentar una 
única sol·licitud  que prevegi l’execució de despeses de personal (Capítol 1), corrents 
(Capítol 2), financeres (Capítol 3), transferències corrents (Capítol 4) i passius financers 
(Capítol 9) que s’hagin generat en el decurs del període d’execució establert. S’adjuntarà a la 
sol·licitud una memòria tècnica, presentant el corresponent model normalitzat. 

 

Cofinançament: 

Les actuacions finançades en el marc del present Programa complementari poden ser 
complementades amb aportacions econòmiques realitzades per altres administracions, o fins i 
tot, per la mateixa Diputació de Barcelona. Amb caràcter específic, s’admet la possibilitat de  
complementar els ajuts econòmics amb els recursos d erivats dels preacords aprovats a 
les Meses de concertació, així com també amb els re cursos atorgats en el marc dels 
Programes complementaris aprovats en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”, sens perjudici de les altres aportacions que  efectuï la Diputació de Barcelona en 
el marc dels corresponents instruments de cooperaci ó i assistència local.  

 

Resolució definitiva: 

La resolució definitiva dels ajuts a percebre per cada destinatari s’efectuarà una vegada 
finalitzada la instrucció i, en tot cas, abans que transcorrin tres mesos  des de la finalització del 
termini de sol·licitud. No obstant això, i als efectes d’agilitzar al màxim la resolució del present 
Programa complementari, s’admet la possibilitat de procedir a l’aprovació de resolucions 
parcials a mesura que vagin presentant-se i instruint-se les sol·licituds.  

 

L’elegibilitat de les despeses relacionades amb l’a dquisició d’equips informàtics i la seva 
consideració com a inversions financerament sosteni bles:  

Les inversions en adquisicions d’equips informàtics, llicències, aplicacions i programari divers 
poden emmarcar-se en algun dels dos programes pressupostaris següents: 
 
- 491. Societat de la informació. 
- 492. Gestió del coneixement. 
 
Sempre i quan no es destinin a la prestació d’un servei públic co ncret i, per tant, no siguin 
susceptibles de preveure’s en algun altre programa pressupostari. A més, han de ser inversions 
que, responent a una vocació de servei públic a la ciutadania, tinguin per finalitat aproximar 
les noves tecnologies a la societat, com és el cas de les despeses relacionades amb la 
creació de portals web o de portals de transparència.  
 
En aquest sentit, no es podran considerar com a inv ersions financerament sostenibles  
les despeses derivades d’inversions en equips infor màtics  que hagin de ser instal·lats a 
les dependències dels ajuntaments i que no incideixin, de forma directa o indirecta, en garantir 
la proximitat de les noves tecnologies a la societat. 
 
A més, la vida útil  d’aquestes inversions, per a ser considerades inversions financerament 
sostenibles, haurà de ser igual o  superior a 5 anys . Per a la seva determinació s’atendrà al 
que cada ajuntament hagi provat en relació amb els béns i el període d’amortització. 

 

Execució i justificació: 

-  El període d’execució  per a les dues línies de suport es correspon amb el comprès entre 
l’1/1/2013 i el 30/10/15.   

L’execució de les actuacions finançades en el marc de la línia de suport a les inversions 
financerament sostenibles es podrà dur a terme per pròpia administració o a través de la 
contractació externa . Per a les actuacions corresponents a la línia de suport a la prestació 
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adequada de serveis públics l’execució es podrà dur a terme pel propi ens o mitjançant 
delegació o encàrrec de gestió a un altre ens públi c. 

-  El període de justificació  finalitza el mateix dia en què es posa fi al període d’execució de 
les actuacions, el 30/10/15. Sens perjudici de la possibilitat de presentar una única justificació 
per a la totalitat de l’ajut atorgat, també s’admetran les justificacions parcials, fins a cobrir la 
totalitat de l’import atorgat definitivament. 

En el moment de presentar l’última justificació de les despeses executades en el marc 
de la línia d’inversions financerament sostenibles caldrà acompanyar al formulari de 
justificació el model normalitzat, degudament compl imentat, de la memòria econòmica 
de la inversió, a través de la qual s’acreditarà, e ntre d’altres qüestions, que l’obra 
subvencionada ha estat finalitzada en la seva total itat en data de 30/10/15. Per a la línia 
de suport a la prestació adequada de serveis públics locals serà suficient amb la presentació 
del model de justificació corresponent.  

Tanmateix, no s’exigeix als ens destinataris acredi tar, abans de finalitzar l’anualitat 
2014, l’adjudicació dels contractes que es formalit zin per a l’execució de les 
actuacions finançades en el marc del present Progra ma complementari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació, podeu consultar el règim del Programa complementari a través del 
següent enllaç: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2014&07/022014017482.pdf&1    

En cas de dubtes o d’altres consultes relacionades amb el present Programa complementari 
contacteu amb la Direcció de Serveis de Concertació Local  a través de correu electrònic 
concerta@diba.cat, o bé trucant al telèfon 934 022 258. 
.................................................... 


