
PROPOSTES en relació als  
AJUTS PÚBLICS destinats a 

ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES.

(Idees per a disminuir el treball afegit de tramitacions, sense 
vulnerar els principis de transparència ni les garanties de gestió 

adequada)

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

PLA PER A LES ASSOCIACIONS DE MENORCA



Aquest treball que ha fet el Fòrum d'ONG de Menorca, recull entre 
altres, per ordre de prioritats, aquestes 3 propostes d'actuació:

● RESOLDRE D'UNA VEGADA PER TOTES LES EXIGÈNCIES I 
RELACIONS BUROCRATITZANTS AMB LES INSTITUCIONS.

● Realització de cursos dirigits al personal de l’administració 
pública relacionat  amb les organitzacions socials, el treball en 
xarxa i el voluntariat que facilitin una relació de cooperació i 
comprensió mútua

● Definició de criteris per al finançament de despeses d'estructura, 
de formació i costos financers.

PLA PER A LES ASSOCIACIONS DE MENORCA



EL TERCER SECTOR COM AGENT CLAU

DE LA SOCIETAT

Per la consecució dels drets de la 
persona. 

Per una ciutadania plena i activa.

Per a realització de polítiques socials 
avançades.

Per garantir l’equilibri estratègic entre 
els diferents sectors i xarxes de serveis a 
les persones



QUATRE GRANS REPTES PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL TERCER SECTOR

El Tercer Sector entès com a conjunt d’organitzacions civils 

d’interès general compromeses amb el desenvolupament de les 

capacitats humanes i orientades a la creació d’espai públic cívic, 

ha d’afrontar els següents quatre reptes bàsics :

Estendre i aconseguir una major efectivitat dels drets socials a 
l'abast de totes les persones.

Reivindicar i promoure la ciutadania inclusiva i les condicions 
socials per la igualtat i la llibertat. 

Postular la governança  com a marc de democràcia avançada 
participativa. 

Crear i gestionar xarxes comunitàries de solidaritat 
mitjançant l’activitat voluntària, associativa o cooperativa i la 

prestació de serveis. 
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1.Suport de les administracions a la participació de les ONG en la gestió 
d'activitats d'interès públic, i al paper clau d'aquestes entitats en la societat.

I. De manera prioritària, a l'execució de projectes i a la realització d'activitats.

II.De manera significada, al reforçament de les entitats i les seves estructures, 
individualment i en xarxa.

2.Que les administracions utilitzin totes les fórmules al seu abast de suport i 
col·laboració amb els projectes de les ONG, i a la possibilitat de cooperar 
mútuament en el desenvolupament d'iniciatives d'interès públic.

3.Que les administracions defineixin un pla estratègic de subvencions que concreti 
els objectius i els efectes que es pretén amb la seva aplicació.

4.Prioritzar la fórmula de cooperació administració – ONG per davant la iniciativa 
única des de l'administració i de la relació administració – empresa. Dotar dels 
recursos, dedicació i agilitat suficient a la tramitació de subvencions com a 
instrument fonamental en la pròpia funció de l'administració.

5.Que les administracions reconeguin al Fòrum d'ONG de Menorca com a entitat 
col·laboradora als efectes de lliurar i distribuir la totalitat o part dels fons públics 
destinats a subvencions, o que col·labori en la gestió dels mateixos.

1. En relació al concepte



  

2. En relació a les actituds
6.Suport públic per part dels grups polítics i governants al paper de les ONG en la 

societat i l'interès general de les iniciatives d'aquestes organitzacions.

7.Utilització d'un llenguatge més apropiat i específic per a descriure el suport de 
les administracions a les iniciatives i l'estructura de les ONG. Equiparar els 
termes als utilitzats en les relacions que s'estableixen entre administració i 
empresa. En particular referir-se a l'objecte de l'ajut i el seu interès general per 
davant de la referència exclusivament a l'entitat  promotora i/o executora.

8.Determinar i avaluar indicadors de resultat i impacte com a criteri de valoració del 
suport a la iniciativa, per davant, que no de manera excluient, del compliment del 
procediment pactat. Considerar l'eficàcia en els objectius fixats i l'eficiència en 
l'utilització dels recursos assignats.

9.Realització de cursos dirigits al personal de l’administració pública 
relacionat  amb les organitzacions social, el treball en xarxa i el voluntariat 
que facilitin una relació de cooperació i comprensió mútua.

10.RESOLDRE D'UNA VEGADA PER TOTES LES EXIGÈNCIES I 
RELACIONS BUROCRATITZANTS AMB LES INSTITUCIONS.



  

3. En relació a la convocatòria
11.Entendre la convocatòria de subvenció com a un instrument més en la 
possibilitat d'establir un suport econòmic a una iniciativa de les ONG. Establir 
altres fórmules de suport com: la inclusió de partides específiques en els 
pressupostos de l'administració, els convenis, la contractació de serveis, el suport 
amb espècies, la facturació directe, etc.

12.Que no s'utilitzin les convocatòries de subvenció com a instrument dilatori ni per 
defugir de la responsabilitat de determinar l'interès públic de la iniciativa.

13.Que es redactin les bases reguladores prèvies a l'atorgament de cada 
subvencion, de manera participada, i que segueixin les directrius establertes en el 
pla estratègic de subvencions. Que resolguin de forma prèvia totes aquelles 
qüestions administratives que puguin esdevenir limitadores per a la finalitat 
perseguida.

14.Realitzar les convocatòries amb antelació suficient. Iniciar el procediment 
encara que no es disposi del crèdit definit per atendre les obligacions de contingut 
econòmic que s'en derivin de la futura concessió de subvencions.

15.Habilitació de partides no adjudicades a romanents en convocatòries posteriors.

16.Possibilitat de posposar i garantit el suport a exercicis i convocatòries 
posteriors.

17.Possibilitar el suport a projectes i iniciatives plurianuals.



  

4. En relació als tràmits
18.Establir un registre insular únic d'entitats que reculli tota aquella documentació 
necessària per a complir amb els requisits d'identificació i legitimació dels 
beneficiaris.

19.Recollir en aquest registre l'historial de relació amb contingut econòmic amb 
l'administració. Un historial que pugui servir per valorar el grau de compliment dels 
pactes anteriors i obligacions de les entitats davant l'administració i que pugui 
condicionar el suport en futures col·laboracions.

20.Unificar els formularis per a la presentació de projectes i establir la possibilitat 
de complimentar-los en format electrònic.

21.Possibilitat de presentar la documentació complementària, i certificar via 
declaració responsable la veracitat de la informació recollida en el registre 
d'entitats, una vegada aprovat provisionalment la concessió de l'ajuts.

22.Establir els mecanismes per tal que l'administració convocant pugui obtenir la 
documentació administrativa requerida a disposició d'altres administracions. Així 
per exemple les dades del registre únic d'entitats, obligacions tributàries davant la 
seguretat social, etc.



  

5. En relació a la resolució
23.Afavorir la participació externa en l'òrgan competent per a l'instrucció de les 
subvencions. Una participació que garanteixi una major transparència i 
independència en la decisió provisional inicial, i una millor perspectiva de valoració 
tècnica dels projectes.

24.Establir la possibilitat de rectificació dels projectes en funció de la proposta de 
resolució provisional. Permetre la re-formulació dels projectes adaptant-los a la 
proposta provisional d'ajut econòmic.

25.Viabilitzar la possibilitat de realització del projecte en exercicis posteriors, 
fragmentar la realització del mateix, recerca de nous suports econòmics, etc.



  

6. En relació als pagaments
26.Possibilitar l'avançament de l'abonament total o parcial de l'ajut econòmic 
concedit.

27.Possibilitar l'abonament fraccionat de l'ajut a mesura que el beneficiari aporti 
justificants de despesa ja realitzada i vinculada al projecte o iniciativa 
subvencionada.

28.Possibilitar el pagament directe per part de l'administració concedent de 
factures de tercers per serveis contractats o compres lligades al projecte o 
iniciativa subvencionada.

29.En les bases reguladores de les subvencions establir sempre la possibilitat de 
subcontractar amb tercers  i el percentatge màxim permès.

30.Admetre com a despesa subvencionable les despeses financeres contretes 
amb entitats bancàries per a poder fer front als pagaments relacionats amb el 
projecte.

31.Admetre com a despesa subvencionable les despeses d'assessoria jurídica o 
financera, les despeses notarials i registrals, i les despeses per peritatges.

32.Establir un sistema de comptabilitzar l'adquisició de bens inventariables, 
l'amortització de bens utilitzats en el projecte i la formula de justificació d'aquests i 
dels recursos propis a repercutir en el projecte. 



  

7. En relació a les justificacions
33.Promoure que totes les administracions unifiquin els criteris de justificació dels 
ajuts.

34.Adaptar els terminis de justificació als termini del projecte. Establir un període 
de temps raonable a partir de l'acabament del mateix  per a la justificació de l'ajut .

35.Utilitzar l'auditoria aleatòria com a procediment de control de rendició de 
comptes.

36.Establir un sistema de validació i estampillat de justificants àgil, que no invalidin 
la concurrència d'altres ajuts públics, i que no dificulti al beneficiari el control, 
registre i arxiu de les factures pròpies.

37.En la comunicació de concessió de la subvenció relacionar els documents de 
valor probatori equivalents a factures que s'admetran com a vàlides en la 
justificació del projecte.

38.Les bases reguladores de la subvenció establiran el reconeixement de despesa 
aquella que sigui facturada dins el període temporal que s'ha de realitzar el 
projecte. No serà necessari que hagi sigut pagada la factura en aquest mateix 
termini de temps.



  

PETICIÓ A LA COMISSIÓ DE BATLES

-El pronunciament exprés i clar del president del Consell Insular i batles de 
Menorca, manifestant la voluntat de 

RESOLDRE D'UNA VEGADA PER TOTES LES EXIGÈNCIES I 
RELACIONS BUROCRATITZANTS AMB LES INSTITUCIONS 

-El compromís de totes les administracions locals de l'Illa de definir a mig 
termini un pla estratègic de subvencions que concreti els 
objectius i els efectes que es pretén amb la seva aplicació, 
tal i com insta l'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvenciones.

-I per a poder adaptar aquest pla, i la redacció de les bases reguladores 
prèvies a l'atorgament de cada subvenció, de manera participada, al 
seguiment de les directrius establertes en el pla estratègic de subvencions: 

constituir una comissió de treball amb la participació de 
polítics, tècnics de l'administració i membres del Fòrum 
d'ONG de Menorca, per tal de donar resposta a les 35 propostes restants 
plantejades en aquest document.
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