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INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES - 2013 

 
 
El sotasignant, Interventor de l’Ajuntament de Castelldefels, emet el present informe relatiu 
a la fiscalització de les subvencions atorgades per part de l’Ajuntament de Castelldefels i els 
seus Organismes Autònoms, el Patronat Municipal d’Esports (PME) i el Patronat Municipal 
de Comunicació i Imatge (PMCI). 
 
L’informe s’estructura en tres parts: 
 
1. Antecedents, objectius i abast. 
2. Fonaments legals. 
3. Conclusions i recomanacions. 
 



 3 
 

 
1. ANTECEDENTS, OBJECTIUS I ABAST. 

 
 
L’informe versa sobre la fiscalització de les subvencions i ajuts atorgats tant per l’Ajuntament 
de Castelldefels com pels seus Organismes Autònoms, destinades a la realització d’activitats 
durant l’any 2013, així com les realitzades durant el curs escolar i temporada esportiva 2012-
2013. 
 
L’objectiu general de la fiscalització 2013 és l’anàlisi dels expedients tramitats per les 
diferents àrees gestores de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, en relació a 
l’atorgament, tramitació i gestió de les subvencions i ajuts per a activitats de l’any 2013, del 
curs escolar 2012-2013 i de la temporada esportiva 2012-2013, per tal de verificar els 
següents extrems: 
 

• Compliment de la legalitat aplicable al procés d’atorgament, gestió, tramitació 
justificació de subvencions. 

• Avaluació dels procediments de control intern existents. 

• Raonabilitat i grau de compliment de la despesa, en relació amb el pressupost total 
de l’exercici.  

• Compliment per part dels beneficiaris de l’aplicació dels fons a la finalitat i demés 
condicions previstes per al seu atorgament. 

 
L’actuació fiscalitzadora s’ha realitzat als capítols IV i VII del Pressupost de Despeses de les 
tres institucions, pel que fa a les aplicacions pressupostàries on s’imputen les despeses amb 
naturalesa jurídica de subvenció o ajut públic. 
 
Aquest informe no inclou la revisió de les transferències de fons que no responen a aquesta 
naturalesa. 
 
Continuant amb el mateix criteri que en anys anteriors, s’han fiscalitzat les subvencions 
atorgades amb càrrec al pressupost de l’any 2013 i les atorgades amb càrrec al pressupost 
de l’any 2012 que han subvencionat activitats dins del període escolar 2012-2013 i dins de la 
temporada esportiva 2012-2013. Per consegüent, no s’han fiscalitzat les subvencions 
atorgades amb càrrec al pressupost de l’any 2013 que han estat destinades a finançar 
activitats del curs escolar o temporada esportiva 2013-2014 atès que aquestes s’inclouran a 
la fiscalització 2014. 
 
Al llarg de l’any 2013, des de la UI Comptabilitat, en les funcions interventores, s’ha treballat 
en els punts febles detectats als informes d’anys anteriors i s’ha vetllat pel compliment de la 
normativa en matèria de subvencions, de tal manera que determinats errors produïts en el 
passat no s’han produït al 2013. No obstant això, com veurem més endavant, s’han 
incrementat altres incidències.  
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2. FONAMENTS LEGALS. 

 
 
2.1.- NORMES DE RANG LEGAL 
 
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
 
2.2.- NORMES DE RANG REGLAMENTARI 
 
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de 
Subvencions. 
 
 
2.3.- NORMES DE RANG INTERN 
 
• Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i els Organismes Autònoms que en 
depenen (2006). 
• Bases d’Execució del Pressupost municipal únic 2012.  
• Bases d’Execució del Pressupost municipal únic 2013. 
• Bases específiques de subvencions. 
• Convenis reguladors de subvencions directes. 
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3. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS. 

 
 
 
3.1.- DADES GENERALS. 
 
Les despeses de l’Ajuntament de Castelldefels en transferències i subvencions al 2013 han 
suposat 4.715.456,98 euros que representen un 9,40 % sobre la despesa corrent liquidada el 
2013. A l’any anterior, les despeses en transferències i subvencions van suposar 
4.725.170,81 euros, que representaven un 9,64% sobre la despesa corrent liquidada al 2012. 
 
Pel que fa al Patronat de Comunicació i Imatge, les despeses corresponents a transferències i 
subvencions del 2013 han suposat 2.673,20 euros que representen un 0,62% sobre la 
despesa corrent liquidada el 2013. Al 2012 aquestes despeses ascendien a 3.630,00 euros 
que representava un 0,79% de la despesa corrent liquidada el mateix any. 
 
Quant a les despeses en transferències i subvencions del Patronat d’Esports corresponents al 
2013 han suposat 75.842,32 euros, el que representa un 3,84% de la despesa corrent 
liquidada el 2013, mentre que al 2012 aquests imports van suposar 113.408,24 euros i un 
6,14%. 
 
Per tant, al 2013 s’han reduït tant els imports de les despeses de transferències i 
subvencions de l’Ajuntament de Castelldefels i els seus Organismes Autònoms, com els 
percentatges que representen aquestes despeses sobre la despesa corrent liquidada. 
 

DESPESA EN TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 
% SOBRE LA DESPESA CORRENT 

LIQUIDADA FISCALITZACIÓ 
2013 

2013 2012 DIFERÈNCIA 2013 2012 DIFERÈNCIA 

AJUNTAMENT 4.715.456,98 € 4.725.170,81 € -9.713,83 € 9,40% 9,64% -0,24% 

PMCI 2.673,20 € 3.630,00 € -956,80 € 0,62% 0,79% -0,17% 

PME 75.842,32 € 113.408,24 € -37.565,92 € 3,84% 6,14% -2,30% 

TOTAL 4.793.972,50 € 4.842.209,05 € -48.236,55 €    

 
D’altra banda, la despesa de l’Ajuntament de Castelldefels corresponent a subvencions 
fiscalitzades al 2013, ha estat de 413.259,80 euros. Aquest import representa un 0,82 % de la 
despesa corrent liquidada al 2013. A l’any 2012 es van fiscalitzar subvencions atorgades per 
l’Ajuntament per import de 356.538,53 euros, el que representa un 0,73% de la despesa 
corrent liquidada al 2012. 
 
Pel que fa a la despesa del Patronat de Comunicació i Imatge corresponent a les subvencions 
fiscalitzades al 2013 ha suposat 3.537,20 euros, el que representa un 0,81% de la despesa 
corrent d’aquest Organisme Autònom liquidada al 2013, mentre que al 2012 es van 
fiscalitzar subvencions per import de 3.630,00 euros, el que representa un 0,79 % de la 
despesa liquidada el mateix any. 
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Per últim, la despesa del Patronat d’Esports corresponent a subvencions fiscalitzades al 2013 
ha ascendit a 75.842,32 euros, el que representa un 3,84% de la despesa corrent d’aquesta 
institució liquidada el mateix any i al 2012 es van fiscalitzar subvencions per import de 
134.908,24 euros, el que representa un 7,30% sobre la despesa liquidada al 2012. 
 

IMPORTS SUBVENCIONS FISCALITZADES 
% SOBRE LA DESPESA CORRENT 

LIQUIDADA FISCALITZACIÓ 2013 

2013 2012 DIFERÈNCIA 2013 2012 DIFERÈNCIA 

AJUNTAMENT 413.259,80 € 356.538,53 € 56.721,27 € 0,82% 0,73% 0,10% 

PMCI 3.537,20 € 3.630,00 € -92,80 € 0,81% 0,79% 0,03% 

PME 75.842,32 € 134.908,24 € -59.065,92 € 3,84% 7,30% -3,46% 

TOTAL 492.639,32 € 495.076,77 € -2.437,45 €       

 
Com es pot apreciar a la taula anterior, tot i que s’ha incrementat l’import de les 
subvencions fiscalitzades al 2013 atorgades per l’Ajuntament de Castelldefels respecte de 
l’import fiscalitzat al 2012, els imports de les subvencions atorgades pels dos Patronats 
fiscalitzades al 2013 han disminuït, de tal manera, que s’ha reduït l’import total fiscalitzat al 
2013 corresponent a les tres institucions respecte del total fiscalitzat al 2012. 
 
Enguany, s’han revisat un total de 26 expedients, dels quals 21 corresponen a subvencions 
atorgades per l’Ajuntament de Castelldefels, 1 al Patronat de Comunicació i Imatge i 4 al 
Patronat d’Esports. 
 
La revisió d’aquests expedients ha suposat la fiscalització de 223 subvencions atorgades per 
l’Ajuntament de Castelldefels, 8 subvencions atorgades pel Patronat de Comunicació i 
Imatge i 32 subvencions atorgades pel Patronat d’Esports, el que fa un total de 263 
subvencions fiscalitzades. 
 
Del total de subvencions, 9 han estat consignades nominativament al pressupost de 
l’Ajuntament de Castelldefels i 1 consignada, també nominativament, al pressupost del 
Patronat Municipal d’Esports. La resta de subvencions han estat atorgades en règim de 
concurrència competitiva. 

 

SUBVENCIONS 
CONCEDIDES DE FORMA 

DIRECTA 

SUBVENCIONS CONCEDIDES 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 

COMPETITIVA 

TOTAL DE SUBVENCIONS 
CONCEDIDES AL 2013 I AL 

CURS ESCOLAR / 
TEMPORADA ESPORTIVA 

2012-2013 

FISCALITZACIÓ 
2013 

NÚM. 
EXP. 

NÚM. 
SUBV. 

IMPORT 
NÚM.  
EXP. 

NÚM. 
SUBV. 

IMPORT 
NÚM. 
EXP. 

NÚM. 
SUBV. 

IMPORT 

AJUNTAMENT 9 9 38.120,40 € 12 214 375.139,40 €  21 223 
 

413.259,80 € 
 

PMCI 0 0 0,00 € 1 8 3.537,20 € 1 8 3.537,20 € 

PME 1 1 16.402,62 € 3 31 59.439,70 € 4 32 75.842,32 € 

TOTAL 10 10 54.523,02 € 16 253 438.116,30 € 26 263 492.639,32 € 
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Aquests imports corresponen als imports concedits, no obstant, també s’han de tenir en 
compte els imports als que han renunciat alguns beneficiaris així com els imports de les 
propostes de revocació per part d’aquesta Intervenció. 
 

RENÚNCIES PRESENTADES REVOCACIONS PROPOSADES 
ATORGAMENTS 

RENÚNCIA PARCIAL RENÚNCIA TOTAL REVOCACIÓ PARCIAL REVOCACIÓ TOTAL FICALITZACIÓ 
2013 

NÚM. 
SUBV 

IMPORT 
NÚM. 
SUBV 

IMPORT 
NÚM. 
SUBV 

IMPORT 
NÚM. 
SUBV 

IMPORT 
NÚM. 
SUBV 

IMPORT 

AJUNTAMENT  223 413.259,80 € 27 10.352,95 € 5 7.350,00 € 2 7.050,19 € 4 1.700,00 € 

PMCI 8  3.537,20 € - -  2 864,00 € 1 49,35 € -  -  

PME 32  75.842,32 € 12 4.846,92 € 2 1.730,99 € 3 3.180,84 € -  -  

TOTAL 263  492.639,32 € 39 15.199,87 € 9 9.944,99 € 6 10.280,38 € 4 1.700,00 € 

 
Per la importància quantitativa de les subvencions concedides, destaquen les següents 
aportacions: 
 

INSTITUCIÓ NOM BENEFICIARI 
RÈGIM 

CONCESSIÓ 
IMPORT FINALITAT 

AJUNTAMENT 
AGRUPACIO DE 
CULTURA POPULAR DE 
CASTELLDEFELS 

CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA 

(*) 18.000,00 €  

ACTIVITATS CULTURALS 2013 (Aplec 
Bruguers, dissabtes a la plaça., 
Festes del Mar i Festes Majors 
2013) 

AJUNTAMENT ALVAREZ LOZANO, JOSE 
CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA 

15.595,80 € 

REHABILITACIÓ D’ELEMENTS 
COMUNS EDIFICIS I INSTAL·LACIÓ 
ASCENSORS BARRI VISTA ALEGRE 
2013  

PME 
 

U.D.VISTA ALEGRE DIRECTA 16.402,62 € 
CONVENI GESPA CAMP DE FUTBOL 
CAN VINADER     

  
(*) Han presentat la renúncia parcial per import de 1.997,78 euros. 

 
 
3.2.- ANÀLISI DE L’ACTUACIÓ FISCALITZADORA DE LA SUBVENCIÓ: 
 
Tot i no disposar d’un Pla Anual de Control de Subvencions en sí mateix considerat sí que 
està establert, amb procediments, instruccions i formularis, que s’apliquen i, més enllà 
d’establir mostreigs, permet realitzar les comprovacions necessàries per a verificar la 
correcta aplicació dels fons a la seva finalitat, de la totalitat de les subvencions atorgades 
tant per l’Ajuntament com pels seus Organismes Autònoms. 
 
De les actuacions fiscalitzadores que se’n deriven s’extrauen les dades i reflexions d’aquest 
informe.  
 
Els objectius marcats per a la fiscalització han estat aquests: 
 
a) Compliment de la normativa. 
b) Control intern. 
c) Raonabilitat i grau de compliment de la despesa. 
d) Aplicació dels fons a la seva finalitat. 
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Resumidament, dels resultats obtinguts en la fiscalització que s’ha dut a terme s’exposen les 
següents conclusions i recomanacions en funció dels esmentats objectius: 
 
a) COMPLIMENT DE LA NORMATIVA: 
 
Per part d’aquesta Intervenció s’ha efectuat un control exhaustiu del compliment de tots els 
aspectes determinats per la normativa aplicable i s’han detectat les següents incidències: 
 

• Competència de l’òrgan de govern competent per a la concessió: 
 

No hi ha hagut cap incidència al respecte. 
 

• Publicació de les bases de la subvenció en el Butlletí Oficial de la Província: 
 

A diferència de l’any anterior, al 2013 no s’ha detectat cap incidència al respecte.  
 

• Justificació econòmica: import totalment justificat, amb documents vàlids per al 
tràfic mercantil: 

 
En aquesta obligació s’han detectat un total de 58 incidències, de les quals 38 
corresponen a l’Ajuntament de Castelldefels, 3 al Patronat Municipal de Comunicació 
i Imatge i 17 al Patronat Municipal d’Esports. 
 
Les incidències s’han produït perquè no s’ha justificat correctament la totalitat del 
cost de l’activitat subvencionada, perquè s’ha renunciat totalment a la subvenció o 
perquè no s’ha presentat la justificació de la subvenció en termini. 
 

NÚM. INCIDÈNCIES CASOS INCIDÈNCIES JUSTIFICACIÓ 
ECONÒMICA AJUNT PMCI PME TOTAL 

No s’ha justificat correctament la 
totalitat del cost de l’activitat 
subvencionada 

29 1 15 45 

S’ha renunciat totalment a la 
subvenció atès que no s’ha realitzat 
l’activitat corresponent 

5 2 2 9 

No s’ha presentat la justificació de la 
subvenció en termini 

4 0 0 4 

TOTAL 38 3 17 58 

 
L’any 2012 es van detectar un total de 33 incidències en aquest punt, per tant, s’ha 
incrementat de manera significativa el número de subvencions que no s’arriben a 
justificar o que es justifiquen amb deficiències.  
 
S’ha de tenir en compte, però, que el número de subvencions fiscalitzades al 2013 
(263 subvencions) també és superior a les fiscalitzades al 2012 (164 subvencions), per 
tant, si comparem els percentatges aquest increment no és tan significatiu com 
semblava en un principi (un 22,05% de les subvencions fiscalitzades al 2013 
presentaven incidències en aquesta obligació, mentre que l’any anterior presentaven 
incidències un 20,12% de les subvencions fiscalitzades). 



 9 
 

 
L’esmentat increment es pot explicar, majoritàriament, per la tasca exhaustiva de 
control de la documentació presentada. Concretament, es comprova que tots els 
documents presentats per justificar les despeses realitzades corresponguin als 
conceptes subvencionables, que compleixin tots els requisits legalment establerts i 
que no s’hagin utilitzat al 100% del seu import per justificar altres subvencions. 
 
En menor terme, aquest augment també s’explica pel fet que alguns beneficiaris 
continuen habituats a justificar només l’import de la subvenció atorgada en comptes 
de justificar la totalitat del cost de l’activitat subvencionada. 

 

• Declaració jurada del cofinançament i els deutes amb l’administració: 
 

En un total de 13 subvencions, 9 corresponents a l’Ajuntament, 2 al Patronat de 
Comunicació i Imatge i 2 al Patronat d’Esports, no s’ha presentat la declaració jurada 
del cofinançament i els deutes amb l’administració. 
 
Els motius d’aquestes incidències són, d’una banda que 9 beneficiaris han renunciat 
totalment a la subvenció atorgada abans de presentar l’imprès de justificació i d’altra 
banda que 4 beneficiaris no han presentat la justificació de la subvenció en termini. 
 
A l’any 2012 es van detectar 10 subvencions que no presentaven aquesta declaració. 
S’ha produït, doncs, un increment respecte de l’any anterior.  
 

• Subvenció pagada de partida d’altres capítols que no siguin el IV o el VII: 
 

Al 2013, a l’igual que al 2012, tampoc no s’ha produït cap incidència al respecte. 
 

• No superació del 50% de subcontractació, sense estar previst a les bases: 
 

En cap de les subvencions fiscalitzades del 2013 s’ha superat aquest percentatge 
sense que s’hagi contemplat prèviament a les bases de la subvenció. 

 

• Conformitat de l’àrea gestora sobre la justificació, gestió i aplicació: 
 
A banda de l’actuació fiscalitzadora exercida per Intervenció, prèviament les àrees 
gestores han de manifestar la seva conformitat/disconformitat a la gestió i aplicació 
de la subvenció a l’imprès de justificació presentat pel beneficiari. 
 
En 21 subvencions, l’àrea gestora competent ha manifestat la seva disconformitat 
amb la justificació presentada, de les quals 16 corresponen a disconformitats 
manifestades per les diferents àrees gestores de l’Ajuntament, 3 a disconformitats 
del Patronat de Comunicació i Imatge i 2 a disconformitats del Patronat d’Esports. 
 
Tenint en compte que, sumant els casos detectats a les tres institucions, en 45 
subvencions no s’ha justificat correctament la totalitat del cost de l’activitat, el 
número d’incidències marcades en aquest camp és baix, per tant de cara a futures 
fiscalitzacions, s’ha de treballar amb les àrees gestores per tal de detectar les 
deficiències en la justificació i manifestar-les a l’imprès normalitzat. 
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• Existència de suficiència de consignació al pressupost: 
 

No s’ha detectat cap incidència en aquest punt. 
 

• Reserva de crèdit prèvia a la convocatòria pública o concessió directa de la 
subvenció: 

 
Aquest any no s’ha produït cap incidència al respecte. 

 

• Sol·licituds de subvencions presentades en termini: 
 

No hi ha hagut cap incidència al respecte. 
 

• Justificació presentada en termini: 
 

Enguany, s’han detectat 13 incidències, 9 corresponents a l’Ajuntament, 2 al Patronat 
de Comunicació i Imatge i 2 al Patronat d’Esports. 
 
Aquestes incidències es corresponen a les 9 subvencions a les que els beneficiaris han 
renunciat totalment i a les 4 subvencions, les justificacions de les quals no s’han 
arribat a presentar. 
 
L’any anterior es van detectar 23 subvencions, per tant, han disminuït les incidències 
en aquest ítem. Això ha estat possible gràcies a la tasca realitzada per les àrees 
gestores ja que han vetllat pel bon compliment dels terminis. 

 

• Divulgació de l’activitat subvencionada: 
 

Les 13 incidències detectades en aquesta obligació són les mateixes detectades en 
alguns punts anteriors, és a dir, corresponen als casos dels 9 beneficiaris que han 
renunciat totalment a la subvenció atorgada i dels 4 beneficiaris que no han 
presentat la justificació de la subvenció.  
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Quadre resum comparatiu incidències fiscalització 2013 / 2012 

 
NÚM. INCIDÈNCIES 2013 NÚM. INCIDÈNCIES 2012 ÍTEMS 

AJUNT PMCI PME TOTAL AJUNT PMCI PME TOTAL 

Competència de l’òrgan concedent 0 0 0 0 0 0 0 0 

Publicació de bases al BOP ( Criteri de 
concurrència i/o Transparència) 0 0 0 0 5 0 0 5 

Justificació econòmica: Import totalment 
justificat, amb documents vàlids per al 
tràfic mercantil, aportació econòmica de 
tres ofertes segons import 38 3 17 58 21 3 9 33 

Declaració Jurada del cofinançament i els 
deutes amb l'administració 9 2 2 13 5 2 3 10 

Subvenció pagada de partida dels capítols 
IV o VII 0 0 0 0 0 0 0 0 

No superar el 50% de subcontractació, 
sense estar previst en las bases 0 0 0 0 0 0 0 0 

Existeix conformitat de l'àrea gestora sobre 
la gestió i aplicació de la subvenció 16 3 2 21 12 2 3 17 

Existeix Suficiència de consignació 0 0 0 0 0 0 0 0 

La Reserva de crèdit "A" es prèvia a la 
convocatòria pública o concessió directa de 
la subvenció 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sol·licitud presentada en termini 0 0 0 0 0 0 0 0 

Justificació presentada en termini 9 2 2 13 18 2 3 23 

Divulgació (art 18 LGS) 9 2 2 13 - - - - 

 
 
b) CONTROL INTERN: 
 
A la fiscalització 2013 s’ha exercit un control de la gestió dels expedients de subvencions en 
els següents aspectes:  
 

• Accessibilitat dels expedients i de la documentació, i nivells de supervisió dels treballs 
(aplicació informàtica PAC). 

• Arxiu informàtic en base de dades PAC. 

• Aplicació de la despesa en el capítol II de l’Estat de Despeses del Pressupost en lloc 
de capítol IV o VII : tal i com s’ha indicat a l’apartat a), no s’ha trobat cap expedient 
de subvenció amb aquesta incidència al 2013.  

• Tramitació de la fase “A” de la despesa amb data posterior a l’aprovació de 
l’atorgament de la subvenció: tampoc s’ha trobat cap cas.  

 
Pel correcte compliment dels principis de control intern, s’han anat consolidant les següents 
mesures: 
 

1. Implementació d’un circuït de tramitació de tots els expedients de subvencions a 
través de l’aplicació informàtica PAC. 

 
2. Inclusió a la Intranet de diverses circulars referides a la tramitació dels expedients, 

models de documents normalitzats o criteris a seguir. 
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3. Assessorament i suport, per part de l’àrea de Serveis Econòmics, tant a les àrees 
gestores com als perceptors de subvencions (en aquest últim cas, en el moment de la 
justificació econòmica). 

 
L’any 2013 s’ha continuat treballant en l’actualització dels models de documentació per a la 
gestió i tramitació dels expedients de les subvencions a atorgar, en l’assessorament a les 
àrees gestores en totes les fases de la subvenció (elaboració de bases, revisió dels acords 
d’atorgament prèviament a la seva aprovació, justificació econòmica) i s’ha posat al seu 
abast tota la documentació a través dels mecanismes establerts a tal efecte (intranet). 
 
 
c) RAONABILITAT I GRAU DE COMPLIMENT DE LA DESPESA: 
 
Quant a la raonabilitat de la despesa continua la tendència a la baixa dels anys anteriors.  
 
Tal i com s’explica a l’apartat 3.1 de l’informe, la part de la despesa del pressupost corrent 
destinada a les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Castelldefels i els seus 
Organismes Autònoms s’ha reduït respecte de l’any anterior. 
 
Si analitzem cada institució per separat, veiem que els percentatges dels imports de les 
atorgades concedides per l’Ajuntament i pel Patronat de Comunicació i Imatge respecte del 
respectiu pressupost de despeses corrents, són lleugerament superiors als mateixos 
percentatges del 2012.  
 
En canvi, la proporció de les subvencions atorgades al 2013 pel Patronat d’Esports sobre el 
seu pressupost de despeses corrents, ha disminuït de tal manera que esmorteeix l’impacte 
de l’increment d’aquest percentatge en les altres dues institucions. 
 
 

% SUBVENCIÓ SOBRE EL PRESSUPOST 
DE DESPESA CORRENT 

FISCALITZACIÓ 
2013 

2013 2012 2011 2010 

AJUNTAMENT 0,82% 0,73% 1,02% 1,16% 

PMCI 0,81% 0,79% 1,07% 0,95% 

PME 3,84% 7,30% 7,06% 7,10% 
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Evolució del percentatge de despesa corrent destinat a subvencions atorgades per les tres institucions als 
darrers anys 

PERCENTATGE DE L'IMPORT DE SUBVENCIONS ATORGADES RESPECTE DEL PRESSUPOST DE 

DESPESES CORRENTS
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d) APLICACIÓ DELS FONS A LA SEVA FINALITAT: 
 
Del procés de fiscalització de l’any 2013 s’extreu que un 77,95% dels beneficiaris de 
subvencions de l’Ajuntament de Castelldefels i els seus Organismes Autònoms han aplicat en 
la seva totalitat els fons obtinguts de les subvenciones a despeses que objectivament 
responen a l’execució de l’activitat subvencionada, un 17,11% de beneficiaris han aplicat els 
fons de forma parcial a la seva finalitat, mentre que un 4,94% no han aplicat els fons en la 
seva totalitat (un 3,42% perquè han renunciat totalment a la subvenció atorgada, ja que, 
finalment no han realitzat l’activitat i un 1,52% perquè no han presentat cap justificació de la 
subvenció en termini). 
 
Per tant, si no tenim en compte els casos de renúncies totals ni els de la no presentació de la 
justificació de la subvenció, podem concloure que la gran majoria dels beneficiaris (un 82% 
de les justificacions presentades) han aplicat de forma correcta els fons obtinguts a 
l’execució de l’activitat subvencionada. 
 
 
 
 


