Justificació de subvenció inferior a 60.000 euros per a finançar projectes o
activitats en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i
sensibilització per al desenvolupament i projectes d'ajuda humanitària, per a l'any
2020
Presentació de la documentació que justifiqui una subvenció concedida l'any 2020 per a finançar projectes o activitats en l'àmbit de la cooperació
al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització per al desenvolupament i projectes d'ajuda humanitària, en la modalitat de compte
justificatiu amb aportació de justificants de despesa.
Per tal de comprovar la justificació de la subvenció concedida, l'òrgan gestor o territorial requerirà la documentació acreditativa de l'aplicació de
l'import total del projecte.

QUI EL POT DEMANAR
Persones físiques o representant legal de les persones jurídiques que hagin estat beneficiàries de subvencions per un import inferior a 60.000
euros.

QUAN ES POT FER
Fins al 15 de febrer de 2021.

COM ES POT TRAMITAR
Fora de termini

PER INTERNET:
Heu de presentar, juntament amb la instància electrònica, els impressos associats i la documentació requerida que trobareu a l'apartat
'Presencialment'.
Els heu d'omplir, signar i adjuntar-los escanejats en format pdf.
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .
1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.
Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de
l'aplicació.

TRAMITAR
PRESENCIALMENT:
REQUERIMENTS
Haver estat beneficiari d'una subvenció de l'Ajuntament de L'Hospitalet dins de la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de
subvencions per a l'exercici econòmic de l'any de la subvenció.
La subvenció haurà d'haver estat concedida per a finançar projectes o activitats d'ajuda al tercer món amb cofinançament per part d'altres
administracions públiques.
L'import de la subvenció rebuda ha de ser inferior a 60.000 euros.
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Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la
normativa legal vigent.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Formularis de justificació 4.1 i 4.2.
Sol·licitud de justificació de Cooperació.
acompanyat dels següents documents:acompanyat dels següents documents:
Memòria del projecte amb indicació de les activitats realitzades, els indicadors, els resultats obtinguts i el resultat de la valoració del grau
d'assoliment de les activitats.
Relació de despeses aplicades al projecte amb identificació del número de factura/tiquet, nom i cognom o raó social del proveïdor, NIF,
data d’emissió, descripció de la despesa, data de pagament, import total de la factura, import imputat al projecte i import imputat a altres
subvencions (si escau), així como les desviacions que han hagut en relació al pressupost presentat en el moment de la concessió de la
subvenció.
Original i còpia de la totalitat de les factures o documents de valor probatori equivalent amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa corresponents al cost total de l’activitat subvencionada. Tant la còpia de les factures o documents de valor probatori
equivalent que es presentarà, com l’original que estarà en possessió del beneficiari i a disposició de l’Ajuntament, seran segellats fent
constar “El document presentat es justificatiu de la Subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat corresponent a la
subvenció de l’expedient núm. ......., de l’exercici 2020 i en un percentatge del ....” i assenyalant el percentatge que s’imputa al projecte.
Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat el projecte, programa o activitat subvencionat, indicant el seu import i la seva
procedència.
Una mostra de tota la documentació publicitària emesa per donar a conèixer el projecte, programa o activitat objecte de subvenció.
En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant.
Documentació acreditativa de la capacitat de representació de l’entitat per part del seu representant.

IMPRESOS ASSOCIATS
Model 4.1 Formulari general tècnic justificació subvenció
Model 4.2 Formulari econòmic justificació subvenció
Solicitud justificació Cooperació

Oficina d'Atenció Ciutadana
C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaoac Horari habitual Dilluns a divendres: 8:30 a 14 h Dilluns a dijous : 16:00 a 19 h.
Regidoria Districte I
RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte II
C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a
https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns i divendres: 9:00 a 14:00 h
Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h

Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
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Regidoria Districte III
AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris Aquesta oficina romandrà tancada el dilluns 11 d'octubre de 2021.
Regidoria Districte IV-V
C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte VI
PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horario habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16:30-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Sanfeliu
C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: ATENCIÓ! Divendres 8 d'octubre i dilluns 11 d'octubre del 2021 la regidoria romandrà tancada. Horari
habitual: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: 12 h - 14 h
Dimecres: 9 h -11 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris

QUÈ PASSA DESPRÉS
Una vegada comprovat el compliment de les condicions i dels objectius que es determinen a l'acte de concessió de la subvenció i acreditades les
despeses, l'òrgan competent emetrà una resolució que es notificarà a les persones interessades d'acord amb el que estableix l'article 58 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú o precepte i norma que la
substitueixi.

TEMPS DE RESPOSTA
El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data del registre de la sol·licitud inicial de subvenció.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

NORMATIVA APLICABLE
Bases convocatòria en l'àmbit de Cooperació 2020
En tot el que no preveuen expressament les bases que regulen l’atorgament de subvencions per a l’exercici en què s'han sol·licitat, són d’aplicació:
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
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El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament
L’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005)
Les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici de l'any en què s'ha sol·licitat la subvenció
La legislació de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
Programa de cooperació
Telèfon: 93 402 99 84Fax: 93 402 96 77

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

TRÀMITS RELACIONATS
Justificació de subvenció superior a 60.000 euros i subvencions amb cofinançament per part d'altres administracions públiques per a finançar
projectes o activitats en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització per al desenvolupament i projectes
d'ajuda humanitària l'any 2020
Pròrroga per a justificar una subvenció concedida l'any 2019
Reformulació i adequació del pressupost per a projectes o activitats en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i
sensibilització per al desenvolupament i projectes d'ajuda humanitària, pel qual es demana una subvenció l'any 2021
Sol·licitud de subvenció per a entitats que portin a terme projectes de cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització
per al desenvolupament i projectes d’ajuda humanitària per a l’exercici econòmic 2021
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