
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

RESOLUCIÓ PRE/760/2021, de 16 de març, per la qual es modifica la Resolució PRE/428/2020, de 18 de
febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions pluriennals per als
consells esportius de Catalunya.

La Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, (DOGC núm. 8069, de 21.02.2020) va aprovar les bases
reguladores per a la concessió de subvencions pluriennals per als Consells Esportius de Catalunya, per a
determinats programes que s'hi defineixen, les actuacions dels quals s'han de dur a terme entre l'1 de
setembre i el 31 d'agost del curs que es determini a cadascuna de les convocatòries que es realitzin.

Atesa l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre
les formes de justificació de subvencions, publicada al DOGC núm. 8154 de la mateixa data i que estableix en
el punt 2 de la seva disposició transitòria que, “independentment del seu caràcter general o específic, les bases
reguladores de les subvencions que siguin vigents en la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordre, s'hi han
d'adaptar en el termini màxim de 6 mesos, a comptar des d'aquesta data”.

Atès l'informe justificatiu de l'Àrea d'Esport Escolar del Consell Català de l'Esport de data 27 de novembre de
2020 per a la modificació de les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions
pluriennals per als Consells Esportius de Catalunya previstes a la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer.

Atès que mitjançant la Resolució PRE/1063/2020, de 14 de maig, es va obrir la convocatòria pública per a la
concessió, en règim de concurrència no competitiva, de les subvencions esmentades, corresponents al curs
2019-2020.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, i en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en relació amb
l'article 93 b) del mateix text normatiu,

Resolc:

1- Modificar la base 16 que queda redactada de la manera següent:

16.1 Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions han de justificar l'aplicació dels fons percebuts d'acord
amb el que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, en la redacció vigent en
el moment de cadascuna de les convocatòries, i de conformitat amb el que preveu aquesta base.

Les despeses a justificar s'han d'haver realitzat en el període indicat a la base 1 i han de ser degudament
validades per qui exerceix la representació legal de l'entitat.

16.2 Les entitats han de presentar la documentació justificativa del 100% de les activitats de cadascun dels
programes previstos, descrita en aquesta base 16, com a màxim fins al 31 de desembre de l'any de la
convocatòria.

16.3 Les modalitats de justificació de les subvencions són les següents:

A) Modalitat de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, exigible per a les subvencions
concedides per un import total inferior a 30.000 euros.

B) Modalitat de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditoria, exigible per a les subvencions
concedides per un import total igual o superior a 30.000 euros.

16.4 Les persones beneficiàries han de presentar un compte justificatiu del compliment de l'objecte de la
subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts d'acord amb alguna de les modalitats següents:
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A) En la modalitat de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa ha de contenir, amb caràcter
general, la documentació següent:

1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, activitat o projecte subvencionat, en què
s'indiquin les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, en què consti:

a) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor o creditora, número de
la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau,
la data de pagament.

b) Les còpies digitalitzades de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa i, si escau, de la documentació acreditativa del pagament consistent en
extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per
part del creditor o creditora.

Es considera efectivament pagada la despesa a l'efecte de la seva consideració com a subvencionable, amb la
cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el
lliurament a aquests d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances.

c) Una declaració responsable de la persona beneficiària amb el contingut mínim següent:

- Que les còpies digitalitzades dels justificants de les despeses presentades reprodueixen exactament els
documents originals en poder de la persona beneficiària.

- Que els justificants de despesa s'han imputat a les diferents fonts de finançament de manera que no se
supera l'import unitari de cada justificant.

- Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació subvencionada.

- Que es disposa d'un sistema de comptabilitat separada o que els justificants de despesa tenen assignat un
codi comptable comú a les transaccions relacionades amb l'actuació subvencionada.

d) Si la subvenció s'atorga d'acord amb un pressupost, s'ha de presentar una liquidació on s'indiquin i, si
escau, es motivin les desviacions respecte al pressupost inicial.

e) Quan correspongui, indicació dels criteris de repartiment de les despeses generals i/o indirectes, excepte en
els casos en què les bases reguladores de la subvenció hagin previst la seva imputació mitjançant un import
alçat sense necessitat de justificació.

f) Certificat de taxador o taxadora independent degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre
oficial, en el supòsit d'adquisició de béns immobles.

g) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb
indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres
subvencions, s'ha d'indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb la identificació dels
òrgans concedents.

h) Els pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, ha d'haver sol·licitat la persona beneficiària.

i) Qualsevol altra documentació relacionada directament amb l'objecte específic de la subvenció que
requereixin les bases.

j) Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels
interessos que en derivin.

B) En la modalitat de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditoria el compte justificatiu ha de
contenir la mateixa documentació referida a la base 16.4 A), i a més:

Informe d'auditoria fet per auditors o auditores inscrites com a exercents en el Registre oficial d'auditors de
comptes (ROAC). L'auditor o auditora ha de revisar el compte justificatiu per verificar les despeses i el seu
pagament o venciment, així com l'import i la procedència del finançament de l'activitat objecte de l'ajut (fons
propis o altres subvencions o recursos). L'auditor o auditora ha de ser el mateix que audita els comptes anuals
de l'entitat, si hi està obligada; en cas contrari, la persona beneficiària de l'ajut pot designar l'auditor o
auditora.

L'informe s'ha d'elaborar d'acord amb els procediments i el model que estableix l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de
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juny, sobre les formes de justificació de subvencions, en la redacció vigent en el moment de cadascuna de les
convocatòries, i ha de detallar els procediments de revisió i el seu abast, entre els quals no es poden aplicar
tècniques de mostreig estadístic. També ha d'indicar les comprovacions que s'han fet, i posar en relleu tots
aquells fets que puguin suposar un incompliment per part de la persona beneficiària, amb un nivell de detall
que permeti a l'òrgan gestor formular conclusions. L'auditor o auditora està subjecte a les obligacions que
estableix l'article 8 de l'Ordre esmentada.

La despesa derivada de la revisió del compte justificatiu té la condició de despesa subvencionable fins a 1.500
euros, dins de les despeses de gestió i sempre amb factura detallada i separada de les operacions d'auditoria
dels comptes anuals. Si la factura fos superior, la diferència té la consideració de despesa elegible dins del grup
de despeses de gestió, si així ho tria l'entitat beneficiària de la subvenció.

16.5 En tots els casos, els comptes justificatius amb aportació de justificants de despesa es presentaran
d'acord amb els models d'impresos fixats a la Guia de justificació de subvencions.

La Guia de justificació de subvencions, així com també els formularis normalitzats de la documentació
requerida en aquesta base, es poden obtenir a través de la pàgina web esports.gencat.cat i a l'adreça Tràmits
gencat (tramits.gencat.cat), d'acord amb la base 5.

16.6 La no realització de l'activitat subvencionada en els termes previstos, la manca de justificació o la
justificació incompleta o incorrecta de l'activitat subvencionada comporta la revocació total o parcial de la
subvenció i el reintegrament dels fons rebuts. Tot això, previs els requeriments previstos als articles 15.2 i
16.3 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions, en la redacció
vigent en el moment de cadascuna de les convocatòries, que es notificaran individualment a les persones
beneficiàries.

2- Aquesta Resolució té efectes a partir de la seva data de publicació al DOGC.

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el
mateix òrgan que l'ha dictada o, directament, davant de la persona titular del Departament de la Presidència,
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esplugues de Llobregat, 16 de març de 2021

Gerard M. Figueras i Albà

President del Consell Català de l'Esport

(21.076.040)
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