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BASE NACIONAL DE SUBVENCIONS (BDNS) 

 

Carta de servei 

 
 
Descripció del servei  
 
El servei facilita la consulta a la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) de les 
subvencions i ajudes públiques que qualsevol persona física o jurídica, pot haver percebut en un 
període de temps determinat. 
 
Les funcionalitats que ofereix aquest servei incideixen positivament en diversos aspectes de la 
gestió dels actes subvencionals: el control d'acumulació d'ajuts, dels ajuts subjectes a la “regla 
MINIMIS”, de reintegraments, de persones físiques o jurídiques inhabilitades per a l'obtenció de 
subvencions, de sol·licitants ficticis, etc. 
 
Modalitats de consulta 
 

 El servei permet consultar la informació relativa d’un persona física o jurídica, de les 
subvencions i ajudes públiques que li han estat concedides tant per l'Administració 
General de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que 
integren l'administració local i els organismes i altres entitats de dret públic amb 
personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents d'elles que consten a la Base de 
dades Nacional de Subvencions.  

 
 El servei informa també del llistat de totes les inhabilitacions vigents per percebre una 

subvenció, tant d’una persona física o jurídica, en els supòsits contemplats a les lleis.   
 

 El servei permet consultar els ajuts de MINIMIS que son aquells concedits per un Estat 
Membre, que no necessiten de l'autorització de la Comissió Europea per tractar-se de 
quanties petites perquè no repercuteixen sobre la competència i el comerç 
intracomunitari. El límit de l’ajut es fixa en 200.000€ en tres exercicis. 

 
 
Com accedir al servei 
 
L'administració i custòdia de la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) correspon, 
d'acord amb la Llei, a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. 
 
Haureu d’accedir a la tramitació del formulari de Via Oberta a través d’EACAT a la següent ruta: 
Inici > Tràmits > Catàleg > AOC - Sol·licitud de serveis > Sol·licitud de serveis Via Oberta. 
 



 
I sol·licitar autorització pel procediment : Ajuts, Subvencions i beques – Dades provinents de 
l’Administració General de l’Estat i seleccionar: Intervenció General de l’Estat – Base de dades 
nacional de subvencions (BDNS), justificant normativament la necessitat del consum de dades  
per un procediment administratiu concret. 

Trobareu tota la informació al següent enllaç: document amb el pas a pas per emplenar 
el formulari de sol·licitud dels serveis de Via Oberta. 
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1. Consulta d’Inhabilitacions per l’obtenció d’Ajuts 
i subvencions 

 

El servei ofereix un llistat de totes les inhabilitacions vigents per a percebre subvencions per una 
persona física o jurídica registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) en el 
període sol·licitat, ja sigui per sentència judicial ferma o per sanció administrativa en els supòsits 
contemplats legalment. 

Es retornaran les dades següents per a cadascuna de les inhabilitacions existents: 

- Òrgan 
- Classe 
- Discriminador 
- Data d’inici  
- Data de finalització 

 
 

1.1. Com fer les consultes 

 
Aquest servei permet realitzar les consultes a partir d’un document identificador del sol·licitant. 
Els valors possible per a realitzar la consulta són: 

- DNI 
- NIF 
- NIE 
- Passaport 
- Número d’identificació 

 
La consulta permet, si escau, restringir la recerca per data d’inici i data de finalització. Aquests 
camps són opcionals. Però en cas d’informar un d’ells serà necessari informar l’altre. 
 
 

Descripció 
Documentació Aquest camp conté el número de document del ciutadà del què es vol consultar les seves 

dades, segons es tracti d’una persona física espanyola o estrangera.  
 
La codificació d’aquest camp és la següent: 

 DNI (persona física espanyola)  
8 dígits + Caràcter Control.  

 NIF (persona física espanyola) o (persona jurídica espanyola) CIF 
      8 dígits + Caràcter Control.  
      Caràcter + 7 dígits + caràcter de control 

 NIE (persona jurídica estrangera): 
[X, Y, Z] + 7 dígits + Caràcter Control. 

 Passaports: Destinat a passaports  
 Número d’Identificació: Destinat a números d’identificació d’estrangers que 

no siguin passaports 
 

Aquells NIFs i NIES que tinguin menys de 8 dígits hauran de ser emplenats amb 0’s per 
l’esquerra (Respectant la lletra inicial en els NIEs) 



País País al qual correspon la documentació a consultar.  
El format serà ISO 3166- 1 alfa-2 

Número  
d’expedient 

És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens en base al que es fa la consulta 
d’aquestes dades. 

 
Data d’inici Data d’inici per limitar la recerca del període d’inhabilitació 

El format serà: AAAA-MM-DD 
Si s’informa aquest camp serà obligatori incloure una Data de finalització 

Data de fi Data per a limitar la recerca del període d’inhabilitació 
El format serà: AAAA-MM-DD 
Si s’informa aquest camp serà obligatori incloure una Data d’Inici 
 

Finalitat S’haurà de triar en el desplegable el tipus de procediment autoritzat per al que es vol consultar la 
dada. 

Si no apareix  el tipus de procediment que necessiteu és perquè no s’ha autoritzat la consulta per 
aquesta finalitat/procediment. Haureu sol·licitar l’autorització per a la consulta d’aquestes dades a 
través del formulari corresponent. 

 
 

 

 

 

Aquest és un exemple de la pantalla per a sol·licitar les dades: 
 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Quines dades s’obtenen 

 

Es retornaran les dades següents per a cadascuna de les inhabilitacions existents: 

- Òrgan 
- Classe 
- Discriminador 
- Data d’inici  
- Data de finalització 

 

Descripció 
 
Òrgan 

 
Bloc que conté la informació relativa a l’òrgan propietari de la inhabilitació 

 Codi de l’òrgan gestor que realitza la inhabilitació:  
Tindrà la codificació DIR3 

 Descripció de l’òrgan gestor que realitza la inhabilitació 
 

 
Classe Bloc que conté la informació relativa al tipus d’inhabilitació informada 

 
Codi de la classe d’inhabilitació obtinguda 
Descripció de la classe de la inhabilitació obtinguda 
 
SEN        SENTENCIA FERMA 
SAN        DERIVADA DE SANCIONS EN APLICACIÓ D’ALTRES LLEIS DIFERENTS A LA LGS 
62.2.A     Article 62.2.a Pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions 
63.2.A     Article 63.2.a Pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions 

Discriminador Text identificador i descriptor de la inhabilitació aportada per l’òrgan gestor 

Data d’inici Data d’inici del període de la inhabilitació 
Format AAAA-MM-DD 
 

 

Data de 
finalització 

Data de finalització del període de la inhabilitació 
Format AAAA-MM-DD 
 

Codis de resultat  
Aquest apartat recull els codis d’estat que poden aparèixer a les respostes de negoci del 
servei de consulta d’inhabilitacions quan les peticions són tramitades. Aquests codis de 
resposta, no impliquen una incidència del servei, sinó descripcions de situacions controlades 
que retorna l’emissor 
 
2000       No existeix informació registrada a la BDNS per la identificació aportada 
2001       No consta inhabilitació judicial o administrativa a data d’avui 
2002       No consta inhabilitació judicial o administrativa vigent entre les dades especificades 
2003       Informació d’inhabilitacions localitzada 
2005       La data d’inici ha de ser anterior o igual a la data de finalització 
2006       Si la sol·licitud inclou el filtre de dates han d’informar-se les dues 
0502       Error d’identificació: Inconsistència en les dades o resposta quan es realitzi una     
               consulta a un menor d’edat 



1.3. Exemple d’una consulta 

 

 

 

El servei facilita una versió imprimible amb tota la informació de la inhabilitació 

 



2. Consulta de Concessió de Subvencions i Ajuts de 
la BDNS 

 

El serveix ofereix un llistat de totes les subvencions i ajudes públiques concedides a una persona 
física o jurídica registrada a la base de Bades de subvencions i ajuts (BDNS) en el període 
sol·licitat.  Aquest període no pot superar els 5 anys, en cas de no indicar períodes, es retornaran 
totes les concessions dels darrers 5 anys. 

Es retornaran les dades següents per a cadascuna de les concessions existents: 

- Administració 
- Òrgan 
- Convocatòria 
- Tipus de concessió 
- Import concedit 
- Import pagat 
- Import reintegrat 
- Data de recepció 
- Data de resolució 

 
 
 

2.1. Com fer les consultes 

Aquest servei permet realitzar les consultes a partir d’un document identificador del sol·licitant. 
Els valors possible per a realitzar la consulta són: 

- DNI 
- NIF 
- NIE 
- Passaport 
- Número d’identificació 

 
La consulta permet, si escau, restringir la recerca per data d’inici i data de finalització.  
Aquets període no pot superar els 5 anys. Aquests camps són opcionals. En cas de no indicar 
períodes, es retornaran totes les concessions dels darrers 5 anys. Però en cas d’informar un d’ells 
serà necessari informar l’altre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripció 
Documentació Aquest camp conté el número de document de la persona física del què es vol consultar les 

seves dades, segons es tracti d’un ciutadà espanyol o estranger.  
 
La codificació d’aquest camp és la següent: 

 DNI (persona física espanyola)  
      8 dígits + Caràcter Control.  

 NIF (persona física espanyola) o (persona jurídica espanyola) CIF 
      8 dígits + Caràcter Control.  
      Caràcter + 7 dígits + caràcter de control 

 NIE (persona física estrangera): 
[X, Y, Z] + 7 dígits + Caràcter Control. 

 Passaports: Destinat a passaports  
 Número d’Identificació: Destinat a números d’identificació de persones físiques 

estrangeres que no siguin passaports 
 

Aquells NIFs i NIES que tinguin menys de 8 dígits hauran de ser emplenats amb 0’s per 
l’esquerra (Respectant la lletra inicial en els NIEs) 

País País al qual correspon la documentació a consultar.  
El format serà ISO 3166- 1 alfa-2 

Número  
d’expedient 

És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens en base al que es fa la consulta 
d’aquestes dades. 

 Data d’inici Data d’inici per limitar la recerca del període de concessió 
El format serà: AAAA-MM-DD 
Si s’informa aquest camp serà obligatori incloure una Data de finalització 

Data de fi Data per a limitar la recerca del període de concessió 
El format serà: AAAA-MM-DD 
Si s’informa aquest camp serà obligatori incloure una Data d’Inici 
 
Aquets període no pot superar els 5 anys. Aquests camps són opcionals.  
En cas de no indicar períodes, es retronaran totes les concessions dels darrers 5 anys.  
 

Finalitat S’haurà de triar en el desplegable el tipus de procediment autoritzat per al que es vol consultar la 
dada. Si no apareix  el tipus de procediment que necessiteu és perquè no s’ha autoritzat la consulta 
per aquesta finalitat/procediment. Haureu sol·licitar l’autorització per a la consulta d’aquestes dades 
a través del formulari corresponent. 

  
Aquest és un exemple de la pantalla per a sol·licitar les dades: 
 

 



2.2. Quines dades s’obtenen 

Es retornaran les dades següents per a cadascuna de les concessions existents: 

- Administració 
- Òrgan 
- Convocatòria 
- Tipus de concessió 
- Import concedit 
- Import pagat 
- Import reintegrat 
- Data de recepció 
- Data de resolució 

 

Descripció 
Administració Administració a la que pertany l’òrgan que ha concedit l’ajut o subvenció 

 
Òrgan 

 
Bloc que conté la informació relativa a l’òrgan propietari de la concessió 

 Codi de l’òrgan gestor que realitza la concessió:  
Tindrà la codificació DIR3 

 Descripció de l’òrgan gestor que realitza la concessió 
 

 
Convocatòria Bloc de dades que conté la informació relativa a la convocatòria 

 Codi de convocatòria: Número per la identificació de la convocatòria anual 
assignat per la IGAE 

 Descripció de la convocatòria: Descripció de la convocatòria informada en 
castellà 
 

Tipus de 
concessió 

Indica el tipus de concessió retornada. Descriu, per exemple, si es retorna una concessió 
de: 

- Subvenció/EDSC 
- Préstec 
- Garantia 
- Finançament de risc 
- Avantatge fiscal (etc...) 

 
Import 
concedit 

Import total compromès en la concessió. Vindrà informat en Euros amb decimals 

Import pagat Suma dels imports pagats de la concessió. Vindrà informat en Euros amb decimals. 

Import 
reintegrat 

Suma dels imports reintegrats de la concessió. Vindrà informat en Euros amb decimals. 

Data de 
recepció 

Data de recepció de la convocatòria.  
Format AAA-MM-DD 

Data de 
resolució 

Data de la resolució de la convocatòria. 
 Format AAA-MM-DD 



Codis de resultat  
Aquest apartat recull els codis d’estat que poden aparèixer a les respostes de negoci del 
servei de consulta de concessions quan les peticions són tramitades. Aquests codis de 
resposta, no impliquen una incidència del servei, sinó descripcions de situacions controlades 
que retorna l’emissor 
 
2000       No existeix informació registrada a la BDNS per la identificació aportada 
2006       Si la sol·licitud inclou el filtre de dates han d’informar-se les dues 
 
2101       No consta cap concessió entre les dates especificades (inici i fi) 
2102       Informació de concessions localitzada 
2103       La data d’inici ha de ser anterior o igual a la data de finalització 
2104       La data d’inici ha de ser igual o anterior a la data de finalització de la consulta 
0502       Error d’identificació: Inconsistència en les dades o resposta quan es realitzi una     
               consulta a un menor d’edat 

 

 

 

2.3. Exemple d’una consulta 

 

 

 

 

El servei facilita una versió imprimible amb tota la informació de les concessions que consten a 
la Base Nacional de Subvencions: 

 



 

 



 

 

 

3. Consulta de Subvencions i Ajuts amb MINIMIS 
de BDNS 

 

El servei ofereix un llistat de totes les subvencions i ajuts públics als que aplica la regla de 
MINIMIS, concedides a una persona física o jurídica que figuri registrada a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS) en el període sol·licitat. 

Aquest període no pot superar les 3 anys.  

En cas de no indicar període es retornaran totes les concessions dels darrers 3 anys. 

Aquest servei permet consultar per a un beneficiari, l’historial de concessions de subvencions 
concedides subjectes a la regla de MINIMIS, segons la qual els Reglaments de la Unió Europea 
vigents en l’actualitat: 

 Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a 
l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als 
ajuts de MINIMIS. 

 Reglament (UE) 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a 
l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als 
ajuts de MINIMIS al sector agrari (DOUE L 352/9, de 24.12.2013). 

 Reglament (UE) 717/2014, de la Comissió. De 27 de juny de 2014, relatiu a l’aplicació 
dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de 
MINIMIS en el sector de la pesca i de l’aqüicultura. 



 Reglament (UE) 360/2012, de la Comissió, de 25 d’abril de 2012, relatiu a l’aplicació dels 
articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de MINIMIS 
concedits a empreses que presten serveis d’interès econòmic general. 

 No obstant, cal tenir en consideració que l’apartat 1 de l’article 6 del Reglament (UE) 
1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 
107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de MINIMIS estableix 
que, abans de concedir un ajut, l’Estat Membre haurà d’obtenir de l’empresa una 
declaració, escrita o en suport electrònic, referent a la resta d’ajuts de MINIMIS rebuts 
durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs, tant si està 
subjecta a aquest Reglament (UE) o a altres Reglaments (UE) que regulin els ajuts de 
MINIMIS. 

Per una altra part, l’apartat 2 de l’article 6 del Reglament 1407/2013 disposa que en cas de 
que un Estat Membre hagi establert un registre central dels ajuts de MINIMIS que contingui 
informació complerta sobre tot un ajut de MINIMIS concedida per a qualsevol autoritat 
d’aquest Estat Membre, l’apartat 1 deixarà d’aplicar-se des del moment en que el registre 
contingui un període de tres exercicis fiscals.  

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix que el règim jurídic 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions, no configura expressament a la BDNS com a 
registre central dels ajuts de MINIMIS ni els hi atribueix les funcions pròpies de dit registre. 

Ara bé, entre les funcions de la BDNS es troba la millora de la gestió i la col·laboració en la 
lluita contra el frau de subvencions i ajuts públics. A l’estar obligats a subministrar 
informació a la BDNS les administracions públiques, així com els organismes i entitats 
vinculades o dependents d’elles que concedeixin subvencions i ajuts públics, la BDNS ha de 
contenir la informació sobre les concessions de subvencions i ajuts als seus beneficiaris.  

Aquesta informació centralitzada que ofereix la BDNS pot ser utilitzada a l’hora de realitzar 
les comprovacions necessàries per a verificar el compliment per part dels beneficiaris dels 
requisits de no sobrepassar l’import màxim establert en el període determinat en els ajuts 
de MINIMIS rebut l’obtenció dels ajuts de MINIMIS, tenint sempre present que no es un 
registre central dels ajuts de MINIMIS. 

Per aquest motiu, i sens perjudicis que la BDNS sigui utilitzada per a comprovar el requisit 
de l’obtenció dels ajuts de MINIMIS pels seus beneficiaris, segueix essent precís sol·licitar 
a les empreses el certificat dels ajuts de MINIMIS percebuts. 

 

 
 

3.1. Com fer les consultes 

Aquest servei permet realitzar les consultes a partir d’un document identificador del sol·licitant. 
Els valors possible per a realitzar la consulta són: 

- DNI 
- NIF 
- NIE 
- Passaport 
- Número d’identificació 



 
El servei de consulta de concessions de MINIMIS requereix com a dada d’entrada el número de 
document identificador de la persona física o jurídica sobre la que es realitza la consulta, i 
opcionalment un període, limitat per any d’inici i finalització. 
 
La informació que consta a la BDNS és l’aportada pels diferents òrgans gestors de les diferents 
administracions públiques, sent aquests els propietaris de les dades i els responsables de la seva 
qualitat i precisió. 
 
La consulta permet, si escau, restringir la recerca per data d’inici i data de finalització.  
Aquets període no pot superar els 3 anys. Aquests camps són opcionals. En cas de no indicar 
períodes, es retronaran totes les concessions dels darrers 3 anys. Però en cas d’informar un d’ells 
serà necessari informar l’altre. 

 

 

Descripció 
Documentació Aquest camp conté el número de document de la persona física del què es vol consultar 

les seves dades, segons es tracti d’una persona física espanyola o estrangera.  
 
La codificació d’aquest camp és la següent: 

 DNI (persona física espanyola)  
      8 dígits + Caràcter Control.  

 NIF (persona física espanyola) o (persona jurídica espanyola) CIF 
      8 dígits + Caràcter Control.  
      Caràcter + 7 digits + caràcter de control 

 NIE (persona física estrangera): 
[X, Y, Z] + 7 dígits + Caràcter Control. 

 Passaports: Destinat a passaports  
 Número d’Identificació: Destinat a números d’identificació de persones 

físiques estrangeres que no siguin passaports 
 

Aquells NIFs i NIES que tinguin menys de 8 dígits hauran de ser emplenats amb 0’s per 
l’esquerra (Respectant la lletra inicial en els NIEs) 

País País al qual correspon la documentació a consultar.  
El format és ISO 3166- 1 alfa-2 

Número  
d’expedient 

És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens en base al que es fa la consulta 
d’aquestes dades. 

 
Data d’inici Data d’inici per limitar la recerca del període de concessió de subvencions afectades per la regla de 

MINIMIS. 
El format serà: AAAA-MM-DD 
Si s’informa aquest camp serà obligatori incloure una Data de finalització 
 
La consulta obtindrà totes les concessions de subvencions afectades per la regla de MINIMIS, la 
data de resolució de la qual està compresa entre les dates d’inici i fi.  
Si no s’inclouen dates, la recerca es limitarà als 3 anys anteriors al moment de la consulta.  



Data de fi Data de finalització per limitar la recerca del període de concessió de subvencions afectades per la 
regla de MINIMIS. 
El format serà: AAAA-MM-DD 
Si s’informa aquest camp serà obligatori incloure una Data d’Inici 
 
Aquets període no pot superar els 3 anys. Aquests camps són opcionals.  
 
La consulta obtindrà totes les concessions de subvencions afectades per la regla de MINIMIS, la 
data de resolució de la qual està compresa entre les dates d’inici i fi.  
Si no s’inclouen dates, la recerca es limitarà als 3 anys anteriors al moment de la consulta. 
 

Finalitat S’haurà de triar en el desplegable el tipus de procediment autoritzat per al que es vol consultar la 
dada. Si no apareix  el tipus de procediment que necessiteu és perquè no s’ha autoritzat la consulta 
per aquesta finalitat/procediment. Haureu sol·licitar l’autorització per a la consulta d’aquestes 
dades a través del formulari corresponent. 

 
 
 
Aquest és un exemple de la pantalla per a sol·licitar les dades: 
 
 

 

 

 

 

 

3.2. Quines dades s’obtenen 

 
El servei retorna el número de concessions de subvencions d’un beneficiari afectades per la regla 
de MINIMIS i  la suma dels seus imports. 
 

- Si no s’especifica data d’inici i finalització, totes les concessions de subvenció afectades 
per la regla en l’any actual i els dos anteriors. 
 

- Si s’especifica període, les que hagués concedit dins del període especificat. 
 



Descripció 
Dades 
d’identificació 

Identificació de la persona física o jurídica que s’ha consultat 

 
País 

Codi del País al que correspon la documentació consultada. 
El format és ISO 3166- 1 alfa-2 
 
 

Nom Nom de la física o jurídica consultada 
 

Tipus de 
concessió 

Indica el tipus de concessió retornada. 
Descriu, per exemple, si es retorna una concessió de: 

- Subvenció/EDSC 
- Préstec 
- Garantia 
- Finançament de risc 
- Avantatge fiscal (etc...) 

 
Data d’Inici Data d’inici informada en la petició. Si no s’hagués informat cap, el sistema agafa els 

darrers 3 anys. 
Format AAA-MM-DD 

Data de 
Finalització 

Data de finalització informada en la petició. Si no s’hagués informat cap, el sistema agafa 
els darrers 3 anys. 
Format AAA-MM-DD 

Número de 
subvencions 

Número de subvencions que s’han localitzat 

Import total Suma dels imports que s’han concedit. Vindrà informat en Euros amb decimals. 

Codis de resultat  
Aquest apartat recull els codis d’estat que poden aparèixer a les respostes de negoci del servei de 
consulta subvencions afectades per la regla de MINIMIS. Aquests codis de resposta, no impliquen una 
incidència del servei, sinó descripcions de situacions controlades que retorna l’emissor 
 
2000       No existeix informació registrada a la BDNS per la identificació aportada 
2006       Si la sol·licitud inclou el filtre de dates han d’informar-se les dues (inici i fi) 
2103       La data d’inici ha de ser anterior o igual a la data de finalització 
2201       No consta en la BDNS concessió de subvencions afectades per la regla de MINIMIS  
              entre les dates especificades (inici i fi) 
2202       En el període especificat s’ha percebut, afectades per la regla de MINIMIS, (X) 
              subvencions, per un import total de (Y) euros 
2203       El període comprès entre la data d’inci i finalització no pot superar els 3 anys 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Exemple d’una consulta 

 

Resposta de no consten dades: 

 

 

 

 

 

Resposta acotada per períodes on consten dades 

 

 

 

El servei facilita una versió imprimible on consten les subvencions i Ajuts amb MINIMIS que 
consten a la BDNS 



 


