
22 i 29 de juny i 6 de juliol de 2021

Presentació

Al llarg d’aquest curs s’analitzarà el món del sistema de subvencions i el 
seu funcionament. Es tracta d’una formació de seguiment documental 
i justificació econòmica en matèria de subvencions que permetrà 
conèixer processos, normativa, procediments, així com casos d’interès 
d’aquest àmbit..

CURS EN LÍNIA

El sistema  
de subvencions
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1. Les subvencions com a forma d’activitat en l’àmbit de les 
administracions públiques. 
Concepte de subvenció i característiques de les subvencions

2. Normativa reguladora de les subvencions públiques. 
Règim jurídic de les subvencions finançades amb càrrec a fons comunitaris. 
El pla estratègic per a l’establiment de subvencions públiques

3. Procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva

4. Elements subjectius de la relació subvencional:
• Òrgans atorgants de les subvencions 
• Beneficiaris drets, requisits i obligacions. 
• Acreditació del compliment de requisits entitats col·laboradores 
• Regles generals de finançament 
• Publicitat de les subvencions. 
• Base de Dades Nacional de subvencions 
• Règim de garanties

5. Procediment d’atorgament de subvencions
• Procediment de concessió en règim de concurrència competitiva: inici, 
instrucció i resolució del procediment reformulació de sol·licituds 
• Procediment de concessió directa subvencions nominatives subvencions 
imposades per norma de rang legal subvencions de concessió directa de 
caràcter extraordinari.

6. Gestió i justificació de subvencions
• Subcontractació: concepte i límits regles materials de justificació de les 
subvencions. 
• Alternatives a la justificació de subvencions regles generals de 
subvencionalitat, comprovació de subvencions.

7. La aplicació de la Llei 39/2015 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la 
seva vinculació al procediment de subvencions

8. Règim pressupostari. Reintegrament i revocació de subvencions. 
Procediment de gestió pressupostària:
• Procediment d’aprovació de la despesa i pagament 
• Embargaments i retenció de pagaments 
• Reintegrament i revocació de subvencions 
• Devolucions derivades de la invalidesa de la resolució de Concessió 
• Reintegraments: causes, crèdits a reintegrar, obligats al reintegrament 
• Procediment per declarar la procedència de reintegrament 
• Procediment recaptatori

9. Control de les subvencions. Infraccions i sancions en matèria de 
subvencions. 
Responsabilitat comptable de gestors i perceptors.



Metodologia
El curs es realitzarà online per mitjà de la plataforma Zoom.

Requeriments
És imprescindible disposar d’un ordinador amb connexió a Internet, amb 
càmera i micròfon activat durant el curs. 

Durada
15 hores 

Horari
De 9.00 a 14.30 hores

Docent
Aurora Baena, Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat 
de Barcelona i Executive Màster in Públic Administration per 

 

del Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya.

Destinataris
Persones que gestionen subvencions i prenen decisions al respecte en 
l’Administració local

Certificat
Es lliurarà un certificat a les persones que acreditin l’assistència a un 80% de 
les hores lectives del curs.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 15 de juny de 2021. La inscripció és 
gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions 
es tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la participació 
del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció de les 
sol·licituds.  La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari 
que trobareu al web de la Federació: www.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya


