Bases reguladores de subvencions a atorgar a les entitats locals del territori de Lleida per
al finançament d'interessos derivats de la concertació d'operacions de préstec per al
finançament d'inversions
Primera. Fonament
L'actuació de foment prevista en aquestes normes s'emmarca en l'àmbit de l'assistència i la
cooperació econòmica als ens locals, que és una competència pròpia de la Diputació, tal i com
estableix l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Segona. Objecte de la subvenció
1. L'objecte d'aquestes normes és la regulació de la subvenció, pel període anual que es sol·liciti,
dels interessos acreditats en els préstecs destinats a l'adquisició de béns mobles o immobles i a
la inversió en obres d'establiment, millora o ampliació de serveis de competència municipal.
2. És poden subvencionar els interessos dels contractes de préstec que s'hagin concertat en el
marc d'aplicació dels conveni de col·laboració formalitzats per la Diputació, al seu dia amb
l'entitat/s de crèdit corresponent/s, per atorgar condicions financeres preferencials a les entitats
locals del territori de Lleida, així com els concertats amb posterioritat a la vigència d'aquests.
Tercera. Beneficiaris
Els municipis, les entitats municipals descentralitzades, mancomunitat de municipis i els
consells comarcals que pertanyin administrativament a la província de Lleida.
Quarta. Atorgament de la subvenció
Les administracions determinades en la base anterior que compleixin tots els requisits previstos
en aquestes normes podran gaudir de la subvenció; sempre, en tot cas, supeditat a l'existència
del crèdit pressupostari destinat a aquesta finalitat.
Les sol·licituds de subvenció es realitzaran en dues fases: En una primera fase, les entitats
peticionàries demanaran la inclusió de la realització de l'operació de préstec en aquest pla de
subvencions, i, en la segona fase demanaran el pagament de les subvencions que per aplicació
del pla els hi pugui correspondre.
Si per necessitats pressupostàries no es poden atendre totes les sol·licituds de subvencions d'una
determinada anualitat, aquestes s'atorgaran, d'acord amb els següents criteris, per ordre de
prioritat:
Primer: Les sol·licituds que corresponguin a operacions de préstec que ja s'hagin subvencionat
en anys anteriors, fins que s'amortitzin totalment.
Segon: Les sol·licituds per a la subvenció de préstecs destinats al finançament dels serveis
públics mínims previstos a l'article 67 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya
Tercer: Disposar d'un pla pressupostari i financer, com a mínim a tres anys, que permeti obtenir
estalvi net i romanent de tresoreria positiu, així com uns indicadors financers ajustats als llindars
que determina la Direcció General de Política Financera.

Quart: Les sol·licituds sobre préstecs que no necessitin alguna de les autoritzacions del
Departament d'Economia i Finances en aplicació de l'article 53, ap. 1 i 2 del text refós de la Llei
d'hisendes locals.
Cinquè: Les sol·licituds en les quals el finançament de les inversions resulti més equilibrat:
entre l'estalvi corrent, les subvencions rebudes de tercers (incloses les aportacions tributàries o
no dels particulars) i l'endeutament.
Cinquena. Import de la subvenció
La Diputació subvencionarà la totalitat dels interessos acreditats o bé els interessos que resultin
d'aplicar el límit màxim aplicable, quan aquest s'hagi establert, en el període anual que se
sol·liciti, d'acord amb la següent escala i percentatge:
Municipis i entitats municipals descentralitzades amb una població no superior a 1.000
habitants: 100%
Municipis amb una població de 1.001 a 2.500 habitants: 90%
Municipis amb una població de 2.501 a 5.000 habitants: 80%
Municipis amb una població de 5.001 a 10.000 habitants: 70%
Municipis amb una població de 10.001 a 20.000 habitants: 60%
Municipis de més de 20.000 habitants: 50%
Consells Comarcals amb una població no superior a 10.000 habitants: 70%
Consells Comarcals amb una població de més de 10.000 habitants: 60%
Mancomunitats de municipis: 70%
En tots els casos segons el darrer cens aprovat per l'Institut Nacional d'Estadística.
L'import, de les noves sol·licituds de subvenció, resta condicionat a l'existència de crèdit
pressupostari anual suficient.
Sisena. Llindar de la subvenció
L'import màxim de referència, calculat sobre el capital inicialment concedit per l'entitat de
crèdit i no sobre el capital pendent d'amortitzar en cada moment, que permet una línia especial
de finançament es fixa en 150.253,03 € per a cada ajuntament, entitat menor descentralitzada,
mancomunitat de municipis o consell comarcal. La durada de l'operació de crèdit que es
concerti no pot ser inferior a 10 anys ni superior a 15, inclosos, en el seu cas, els períodes de
carència, que no seran superiors a dos anys.
Es pot sol·licitar la subvenció dels interessos d'una o de més operacions de préstec, sempre amb
el límit total màxim de referència.
En cas que es subvencioni els interessos d'un o més préstecs la qual cosa comporti estar al límit
màxim de referència, no es podrà sol·licitar una nova subvenció dels interessos d'un préstec fins
que no s'hagi amortitzat la meitat del capital dels préstecs concertats, considerats
individualment, saldo que servirà de base per una nova petició, sempre amb el límit total màxim
de referència.
En la petició de noves subvencions d'interessos es podrà acumular l'import no concertat fins al
límit màxim de referència amb els que es derivin de les operacions que hagin estat amortitzades
en la meitat o més del capital concertat.
Setena. Sol·licituds
Per a l'obtenció efectiva de les subvencions previstes en aquest pla, les entitats peticionàries
hauran de demanar inicialment l'autorització d'inclusió de l'operació de préstec en el Pla de
Finançament d'Interessos que es regula en aquestes normes.

Aquesta sol·licitud d'inclusió es farà una única vegada, mitjançant instància signada per
l'alcalde/president i adreçada a l'Il·lm. Sr. President de la Diputació de Lleida, la qual es
presentarà al Registre general de la Diputació de Lleida. La sol·licitud d'inclusió en el Pla es
podrà realitzar durant tot l'exercici.
Una vegada autoritzada per la Diputació la inclusió de l'operació de préstec en el Pla de
Finançament d'Interessos, els beneficiaris hauran de demanar l'atorgament efectiu de les
corresponents subvencions que comprendran els interessos satisfets durant el període d'1
d'octubre a 30 de setembre dels corresponents exercicis. Aquestes sol·licituds successives
d'atorgament s'hauran de presentar durant el període comprès entre el dia 1 d'octubre i el 15 de
novembre de cada exercici, o l'immediat dia hàbil posterior, en el cas que aquest sigui dissabte o
festiu.
La sol·licitud d'inclusió en el Pla de Finançament d'Interessos haurà d'anar acompanyada de la
següent documentació:
Primer. Memòria explicativa de l'alcalde/president la qual ha d'incloure la fórmula de
finançament de la inversió i la destinació de la inversió objecte del préstec.
Segon. Informe de la intervenció municipal, referent a la situació i capacitat financera de l'ens
local i a la necessitat o no de sol·licitar l'autorització prèvia de l'operació de crèdit a l'òrgan
competent d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals; l'informe es realitzarà
d'acord amb el model facilitat per la Diputació.
Tercer. Certificat que acrediti que l'operació de crèdit es troba inclosa en el pressupost vigent o
bé, que hi ha estat com a conseqüència d'una modificació de crèdit.
Quart. Sol·licitud del préstec a l'entitat de crèdit.
Cinquè. D'acord amb el que disposa l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en
matèria de tutela financera dels ens locals, s'adjuntarà còpia compulsada dels documents que
s'hagin de trametre per comunicar la concertació de l'operació de préstec. Si és necessari obtenir
l'autorització del Departament d'Economia i Finances, s'adjuntarà, només, còpia compulsada de
la resolució de l'autorització.
Sisè. Les sol·licituds successives d'aplicació efectiva de les subvencions dels interessos previstes
al Pla que corresponen als respectius anys de vida del préstec, coincidirà amb la sol·licitud del
seu pagament. Aquestes peticions aniran acompanyades dels justificants emesos per l' entitat de
crèdit acreditatius del pagament dels interessos i amortitzacions del préstec, i d'un certificat
emès per l'interventor de la Corporació en el que es determinarà la inversió finançada amb el
préstec i en el seu cas les variacions que s'hagin produït en relació a les inversions inicialment
previstes.
Vuitena. Tramitació
1. La tramitació, ja sigui de la sol·licitud d'inclusió en el Pla de Finançament d'Interessos com
de les sol·licituds successives d'aplicació efectiva de les subvencions dels interessos previstes al
Pla, correspondrà al Servei de Cooperació Municipal.
2. El servei de Cooperació Municipal informarà sobre la documentació presentada i farà una
proposta d'inclusió o exclusió en el Pla de Finançament d'interessos i de concessió o denegació
de les subvencions, en la qual es tindrà en compte el compliment o no de les presents normes i
es raonarà l'aplicació, si s'escau, de les prioritats previstes a la norma quarta.
3. Sobre l'esmentada proposta del servei de Cooperació Municipal, es sol·licitarà l'oportú
informe de fiscalització de la Intervenció General de la Diputació de Lleida.
4. El diputat responsable de l'Àrea de Cooperació Municipal sotmetrà la proposta de concessió o
denegació de les subvencions, prèviament fiscalitzades, a dictamen de la Comissió informativa
de Cooperació Municipal, així com, les propostes en relació a la interpretació d'aquestes normes
i a la seva execució, en general.

5. El President de la Diputació resoldrà la concessió o denegació de les subvencions mitjançant
Decret de Presidència; així mateix, resoldrà, mitjançant Decret, sobre les qüestions relacionades
amb la interpretació d'aquestes normes i amb la seva execució, en general, tot sense perjudici
del dictamen que es pugui demanar de la Comissió de Govern, quan el President ho consideri
oportú.
Novena. Durada del procediment i efectes de la manca de resolució expressa
El termini màxim per resoldre el procediment per a la concessió o denegació, en el seu cas, de
les subvencions serà de tres mesos.
Es prendrà com a data d'inici del procediment la de la presentació de la sol·licitud de la
subvenció al Registre General de la Diputació de Lleida.
Transcorregut el termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, s'entendran desestimades les
sol·licituds formulades.
Desena. Actuacions prèvies dels ens peticionaris
La concertació de l'operació de préstec l'ha d'aprovar l'òrgan competent de l'ens peticionari
d'acord amb la legislació d'hisendes locals; així mateix, ha d'aprovar el projecte de contracte de
l'operació de préstec.
L'ens peticionari sol·licitarà l'autorització de l'operació de crèdit, per part de l'òrgan
administratiu competent, que resulti preceptiva, d'acord amb la legislació de règim local.
La Diputació col·laborarà, a petició del beneficiari i en el marc de l'assistència als ens locals, en
la tramitació administrativa del préstec davant de l'entitat de crèdit corresponent.
Onzena. Formalització del préstec i de l'acceptació de la subvenció
Per tenir dret a la percepció de la subvenció d'aquest Pla, la formalització del préstec entre
l'ajuntament, entitat menor descentralitzada, mancomunitat de municipis o consell comarcal i
l'entitat de crèdit haurà d'ésser igual o posterior a la data d'aprovació de l'atorgament de la
subvenció per part de la Diputació.
Periòdicament, la Diputació convocarà a les entitats beneficiàries de les subvencions per
formalitzar documentalment l'acceptació de la subvenció mitjançant la signatura d'una acta que
contindrà les dades bàsiques de l'operació de crèdit i de l'expedient administratiu de
l'atorgament de l'ajut.
Dotzena. Pagament de la subvenció
L'entitat beneficiària ha de sol·licitar anualment a la Diputació, en el termini establert a la base
setena, apartat segon, el pagament dels interessos abonats per a cada préstec fins el 30 de
setembre del mateix any; per a l'efectivitat de l'esmentat pagament s'hauran d'adjuntar els
justificants bancaris corresponents, així com un certificat de l'Interventor municipal en el qual es
determini la inversió que s'ha finançat amb el préstec.
Prèviament a la resolució que aprovi el lliurament de les subvencions serà requisit l'informeproposta del servei de Cooperació Municipal en què s'acrediti el compliment de les presents
bases i es detallin els imports tant totals dels interessos acreditats com dels imports
subvencionats, de conformitat amb la norma cinquena. Aquest informe-proposta es farà de
forma global per al conjunt de peticions presentades durant període establert.
Sobre l'esmentat informe-proposta se sol·licitarà l'oportú informe de la Intervenció General de la
Diputació de Lleida, acreditatiu del crèdit pressupostari total i de la fiscalització de la concessió
i lliurament.
La Diputació aprovarà l'import de la subvenció i ordenarà la seva transferència al compte
corresponent de l'ens local beneficiari.

La Diputació podrà demanar a l'entitat de crèdit la informació que cregui oportuna de cadascun
dels préstecs subvencionats; especialment, informació sobre l'import dels interessos acreditats i
abonats pels ens beneficiaris des de l'1 d'octubre fins el 30 de setembre.
La Diputació podrà establir un límit màxim del tipus d'interès a subvencionar, en funció de la
previsió de variació que aquests puguin tenir al llarg de l'exercici, així com, de les dotacions
pressupostàries que es prevegin per a cada exercici. Aquesta limitació es farà, en el seu cas, per
Decret de la Presidència de la Diputació.
Tretzena. Comprovació
La Diputació es reserva, en tot moment, la facultat de verificar, pels mitjans que estimi
convenients, el destí de la inversió finançada amb el préstec del qual s'han subvencionat els
interessos; la destinació de la inversió, des del seu inici, té la consideració de finalista.
Catorzena. Modificació de la finalitat de la subvenció
No es considerarà modificació de la finalitat de la subvenció si es produeixen canvis dels
projectes d'inversió a finançar amb el préstec, sempre que es respecti l'àmbit de l'objecte del Pla
establert a la base segona.
Es considerarà canvi en la finalitat de la subvenció i, per tant, d'acord amb aquestes normes, no
es podran subvencionar els interessos, si els préstecs passen a ser destinats a operacions de
tresoreria, operacions de refinançament d'altres deutes o per finançar despeses ordinàries de
l'ens beneficiari. En aquest supòsit hauran de reintegrar totes les subvencions que hagi pogut
percebre en el finançament dels interessos del préstec objecte de modificació.
Quinzena. Normes subsidiàries
En tot el que no preveuen específicament aquestes Bases, regiran les normes generals per a la
tramitació de les subvencions, previstes a les Bases d'Execució del Pressupost d'aquesta
Diputació, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals i la resta de disposicions legals i reglamentàries aplicables, i la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Disposició addicional. La Diputació de Lleida elaborarà els models de documents als quals
s'hauran d'ajustar les peticions d'inclusió al Pla de Finançament d'Interessos així com, de les
sol·licituds successives d'aplicació efectiva de les subvencions dels interessos previstes al Pla.
Els esmentats models seran aprovats per resolució de la Presidència de la Corporació, previ
dictamen de la Comissió de Cooperació Municipal.
Disposició transitòria
Primera: D'acord amb el que es preveu a la base dotzena, paràgraf sisè, per al període comprès
entre l'entrada en vigor d'aquestes bases fins al dia 30 de setembre de 2011 el tipus d'interès
nominal màxim subvencionable serà del 5,0 per cent. Aquesta limitació regirà mentre no se
n'acordi la seva modificació o supressió.
Segona: Les operacions de préstec concertades per les Entitats municipals descentralitzades i/o
Mancomunitats de municipis que hagin estat concertades amb posterioritat a l'1 de gener de
2005 i abans de l'entrada en vigor de la modificació d'aquestes normes, podran acollir-se amb
caràcter excepcional a la present línia d'ajuts.
Disposició final. Aquestes bases, que han estat aprovades pel Ple de la Diputació en la seva
sessió del dia 22 de setembre de 2000 i, exposades al públic mitjançant anunci publicat al
Butlletí Oficial de la Província 122, de data 7 d'octubre de 2000.
El Ple de la Diputació de 31 de desembre de 2001 va aprovar la modificació de les bases setena,
desena onzena i catorzena.
El Ple de la Diputació de 17 de juny de 2005 aprovà la modificació de les bases tercera,
cinquena i sisena, incorpora la disposició transitòria segona; ajustant, igualment, a la normativa

vigent, les bases 4, 7, 10, 11, 12, 14 i 15. Aquestes modificacions es van publicar al Butlletí
Oficial de la Província 122 de 6 de setembre de 2005.
El Ple de la Diputació de 17 de desembre de 2010 aprovà la modificació de la base Segona
apartat segon i base sisena apartat primer i s'ha ajustat a la normativa vigent i la organització
actual de la Diputació les bases Setena, Vuitena i Dotzena.

