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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA  
A L‘ ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DEL PRAT 
DE LLOBREGAT 
 
 
 

Consideració preliminar: la doble significació de l’activitat 
subvencional i el seu tractament com a àmbit de risc per a la 
integritat 
 
El sector públic canalitza bona part de la seva activitat financera a través de 
subvencions. 
 
D’una banda, si partim d’un enfoc econòmic, les subvencions constitueixen una part 
significativa de la despesa pública. D’una altra, si prenem en consideració el vessant 
administratiu, les subvencions són una de les tècniques de foment per excel�lència. 
 
L’enfoc preventiu en què es fonamenta el disseny de qualsevol política pública 
d’integritat institucional passa necessàriament per una prèvia identificació de les àrees 
de risc, és a dir, per la detecció d’aquells àmbits on l’exercici de potestats públiques en 
que necessàriament es manifesta el poder de l’Estat, es troba més exposat a l’aparició 
d’actes, conductes o pràctiques contràries a la integritat. 
 
Per integritat entenem el grau de coherència de les actuacions d’una institució amb la 
legalitat vigent, però també amb el conjunt de principis que inspiren i informen 
l’ordenament jurídic en què dita legalitat s’insereix.  
 
La integritat de les institucions; la seva resistència a la corrupció, és quelcom que és 
possible gestionar i que, per tant, s’ha de gestionar, prèvia avaluació de les fortaleses i 
debilitats. 
 
La gestió de la integritat implica incidir no només en els vessants de l’ètica pública i de 
la gestió pública professional, sinó també en la prevenció de la corrupció, gestionant els 
riscs propis d’aquesta així com els corresponents mecanismes de detecció i resposta. 
 
L’activitat subvencional és, sens dubte, i sigui quin sigui el vessant que es prengui en 
consideració —l’econòmic o l’administratiu—, una àrea clàssica de risc per a la 
integritat, de la mateixa manera com ho són la contractació o l’urbanisme, per posar 
algun exemple. 
 
L’exposició de motius de l’Ordenança objecte d’informe ve a reconèixer que 
«l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha portat a terme una important activitat 
subvencionadora» circumstància aquesta, que juntament amb d’altres, determina la 
voluntat municipal de dotar-se d’un nou instrument normatiu que reguli els principals 
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aspectes procedimentals i substantius sobre els quals es projecta dita acció pública. Es 
pretén aconseguir, segons dita exposició de motius, una major eficàcia en l’assignació 
de recursos públics i fer-ho amb subjecció als principis d’objectivitat i transparència. 
 
Correspon a l’Oficina Antifrau de Catalunya «preservar la transparència i la integritat 
de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya»1.  
 
Amb les presents al�legacions l’Oficina no pretén altra cosa que incorporar en la 
mateixa fase d’elaboració normativa —sobre una matèria sensible— la perspectiva de la 
integritat, parant especial atenció, doncs, ens aspectes tals com la transparència, l’accés 
a la informació, el retiment de comptes o el control i avaluació. 
 
 

Consideracions relatives a la terminologia emprada 
 
La llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions (en endavant LGS) 
estableix en l’apartat 2 de l’article 9 que: 
 

«Amb caràcter previ a l’atorgament de les subvencions, hauran de ser aprovades 
les normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els termes 
previstos en aquesta Llei»; 

 
i en el seu article 17, apartat 2: 
 

«Les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’hauran 
d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una 
ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per 
les diferents modalitats de subvencions». 

 
En qualsevol cas, les bases reguladores de les subvencions són la norma a la que les 
posteriors convocatòries s’hauran de subjectar. Això explica que, amb caràcter general, 
hagin de ser publicades prèviament a la convocatòria i que en el seu procediment 
d’elaboració hi hagi el tràmit de la informació pública propi de les disposicions de 
caràcter general. En aquest sentit, l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, preveu que 
les bases siguin sotmeses a informació pública per un termini no inferior a vint dies i 
que siguin publicades al Butlletí Oficial de la Província i al DOGC. 
 
L’esquema seria el següent:  
 
En primer terme, l’Ordenança general. Constitueix una norma reguladora de les bases 
amb vocació generalista2. És a dir, que disciplina de manera general l’activitat 

                                                 
1 En aquests termes es manifesta el Preàmbul de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya. 
2 Per referir-s’hi poden emprar-se altres denominacions. Seria el cas, per exemple, de l’Ajuntament de 
Barcelona que utilitza l’expressió “Normativa general reguladora de les subvencions” en al·lusió a 



 

Pàgina 3 de 13 
 

subvencional de l’Ajuntament, amb independència de quina sigui la concreta modalitat 
d’atorgament (concurrència competitiva, concurrència no competitiva, directa...) i de 
l’àmbit material a què es pugui referir (cultura, educació, esport...). 
 
En un segon pla, també normatiu, trobaríem les ordenances específiques. Aquestes 
contenen les bases reguladores específiques per a les diferents modalitats de 
subvencions. El seu contingut mínim ve determinat per aquells apartats de l’article 17.3 
LGS que tenen caràcter de legislació bàsica -a), b), d), e) i g)-, per allò establert a 
l’article 124.1 ROAS i, també pel que determini la pròpia Ordenança general. 
 
Finalment, amb el caràcter d’acte d’aplicació de les anteriors, trobem la resolució 
(acord) de convocatòria que, normalment serà posterior a les bases reguladores 
corresponents però que també podria ser coincident en el temps amb aquestes. 
L’eficàcia d’aquest acte resta condicionada a la seva publicació. 
 
Tot i no tenir caràcter de legislació bàsica de l’Estat l’apartat 2 de l’article 17 LGS, 
l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat ha optat per assumir aquest esquema, per la qual 
cosa sembla raonable que per raons de claredat i de tècnica normativa l’Ordenança que 
ara es promou rebi una nova titulació en els termes que tot seguit suggerim: 
 
 “Ordenança per la que s’aproven les bases reguladores generals de les subvencions de 
l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat”. 
 
Una primera conseqüència pràctica de la titulació ara proposada és que el seu contingut 
no es divideix en articles sinó en bases. Si s’accepta aquest criteri, caldria substituir les 
referències que a nivell intern es fan a “articles” de la pròpia Ordenança per la 
referència a “bases”.  
 
En un altre ordre de consideracions, és convenient que el text d’una norma de certa 
complexitat com és l’ara considerada, faci un ús el més acurat i homogeni possible de la 
terminologia. D’aquesta manera es facilita la tasca interpretativa i d’aplicació per a tots 
els operadors destinataris. 
 
A l’objecte propi de les ordenances específiques s’hi refereix el present Projecte com a 
“bases específiques” en diverses ocasions (articles 9.2; 13; 15; 16; 17; 21 i 23). En d’altres 
ocasions ho fa sota la denominació de “base reguladores específiques” (articles 18.2; 
19.2 i 20.5). També s’empra l’expressió “norma reguladora de la subvenció” (article 
17.2). Finalment també es fa ús de  “bases reguladores” (articles 10; 17.2 i 20). 
 
En aparença, i llevat error nostre, totes aquestes expressions tenen un sentit equivalent 
en el Projecte d’Ordenança. Suggerim, en conseqüència, unificar la terminologia. 
 
Pel que fa a l’acte administratiu de convocatòria, en alguna ocasió, l’Ordenança fa servir 
l’expressió “bases particulars” (articles 7; 9; 16 i 21). Dites bases particulars semblen 
venir referides a les bases de la pròpia convocatòria (segons es desprèn de l’article 9.3). 
Com a tals, formen part del contingut d’un acte administratiu i no tenen la consideració 
de norma reguladora pròpia de les ordenances general o específica. 
                                                                                                                                               
l’ordenança general amb aquest objecte (darrer paràgraf de l’Exposició de motius de la Normativa general 
reguladora de les subvencions, de 4 de febrer de 2005, posteriorment modificada en data 17.12.2010). 
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Finalment, per tal d’assolir la desitjable claredat de la norma, una possible solució que 
recomanem que sigui presa en consideració consistiria en introduir entre les 
disposicions generals un precepte que defineixi amb caràcter autèntic el sentit que 
l’Ordenança dóna a determinades expressions.  

 

Article 3. Àmbit d’aplicació 
 
L’apartat 1 del text projectat només fa referència a l’àmbit objectiu d’aplicació de la 
norma. 
Pel que fa a l’àmbit d’aplicació subjectiu, l’article 3 res no diu, mentre que l'apartat 3 de 
l'article 2, tot i encabir-se en un article dedicat al concepte de subvenció, tracta de 
l’àmbit subjectiu d’aplicació. 
 
En aquest punt, la recomanació de l’Oficina Antifrau s’adreça a què aquest precepte 
(base general) incorpori la previsió de què l'Ordenança s'aplica a l’Ajuntament d’El Prat 
de Llobregat, als seus organismes i resta entitats de dret públic vinculades o 
dependents —en la mesura que les subvencions que atorguin ho siguin com a 
conseqüència d’exercir potestats administratives—, així com l’aplicació dels principis de 
gestió i d’informació de la LGS a la resta de lliuraments dineraris sense contraprestació 
que efectuïn els esmentats ens quan aquests es regeixin pel dret privat. 
 
En un altre ordre de consideracions, l’apartat 2 de l’article 3 de Projecte conté la 
previsió següent: 
 

«En particular, aquesta Ordenança també serà d'aplicació als convenis de 
col�laboració per subvencionar, totalment o parcialment, una activitat ja 
realitzada o a realitzar per persones subjectes al dret privat, quan el resultat 
material o immaterial resulti de propietat i utilització exclusiva del subjecte de 
dret privat». 

 
Convé detenir-nos en aquesta norma doncs seu contingut ens genera algun dubte que 
convindria aclarir. 
 
El paràgraf segon del precepte que ara ens trobem considerant sembla referir-se a 
aquells convenis que són emprats per a canalitzar subvencions. 
 
El procediment ordinari per a concedir subvencions és el de concurrència competitiva 
(article 22.1 LGS). Aquest finalitza amb un acte unilateral de l’Administració (resolució 
/ acord). 
 
Per excepció, la concessió mitjançant un acte jurídic bilateral (conveni) només està 
contemplada a la LGS com a instrument per canalitzar les subvencions previstes 
nominativament en els pressupostos de les corporacions locals (article 28.1 LGS). Fora 
d’aquest supòsit, l’ús del conveni per atorgar subvencions només serà possible amb la 
corresponent habilitació legal. En qualsevol cas, d’existir dita habilitació normativa 
específica, això no suposaria que el conveni quedés excepcionat de l’aplicació dels 
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principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no 
discriminació que regeixen la gestió de les subvencions (article 8.3 LGS)3.  
 
En atenció al que s’acaba d’exposar, la ubicació de dita norma reguladora entre les 
disposicions de caràcter general de l’Ordenança no resultaria adequada doncs els 
convenis de col�laboració només serien possibles per canalitzar determinat tipus de 
subvencions directes (les previstes nominativament als pressupostos) i, a manca 
d’habilitació legal específica, cal esvair qualsevol dubte de què el mecanisme del 
conveni pugui ser emprat per concedir cap altre mena de subvenció. 
 
Addicionalment, el trasllat del contingut del precepte a l’article 14 (concessió 
mitjançant concessió directa) res no aportaria —llevat confusió— al que ja preveu 
l’article 28.1 LGS. 
 
Suggerim, en conseqüència, suprimir el contingut de l’apartat 2 de l’actual article 3 de 
l’Ordenança. 

 

Article 5. Pla estratègic 
 
El text de l’Ordenança ara sotmesa a informació pública dedica aquest precepte al Pla 
estratègic de subvencions i ho fa, encertadament, segons el nostre parer, en seu del 
Títol Primer de l’Ordenança, dedicat a les disposicions de caràcter general. 
 
Aquest instrument de planificació és una exigència que ve imposada per l’article 8.1 
LGS segons el qual: 
 

«Els òrgans de les Administracions públiques o qualssevol ens que proposin 
l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla 
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva 
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, les despeses previsibles i 
fonts de finançament, amb supeditació en tot cas al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària». 

 
L’actuació previsora de l’evolució futura que implica tota planificació és una garantia de 
bon govern que contribueix a la transparència que ha de presidir tota actuació dels 
poders públics, especialment en l’activitat de foment perquè afecta de manera directa a 
la despesa pública. 
 
Tanmateix, la redacció actual de l’Ordenança no aporta res substantiu a dita previsió 
legal i, fins i tot, sembla voler equiparar les bases d’execució del pressupost a 
l’actualització anual del Pla estratègic. 
 

                                                 
3 En aquest sentit vid. Resolució de 8.6.2010, aprovada per la Comissió Mixta per a les relacions amb el 
Tribunal de Comptes,  en relació amb l’Informe de fiscalització dels convenis de col·laboració generadors 
de despeses subscrits en els anys 2004 i 2005 pels Ministeris de Foment i Sanitat i Consum amb persones 
físiques o jurídiques subjectes al dret privat (BOE núm. 188, de 4.8.2010). 
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D’entrada, hem de suggerir que la redacció de la norma deixi palès de manera expressa 
que l’aprovació del Pla estratègic és un requisit previ a la convocatòria de qualsevol 
subvenció. Altrament podria succeir que es realitzi activitat subvencional no coberta 
per la planificació, produint-se un efecte contrari al que inspira l’esmentat article 8.1 
LGS —norma de caràcter bàsic—, en possible detriment del deure de retiment de 
comptes a què es troben subjectes tots els poders públics. 
 
Però per tal que el Pla estratègic desplegui la totalitat d’efectes de què és potencialment 
susceptible, també caldria que la norma es fes ressò d’altres consideracions: 
  

Publicitat del propi Pla estratègic; avaluació del seu grau de compliment; 
publicitat dels resultats de dita avaluació; i control financer per la Intervenció. 

 
Als efectes de l’esmentada publicitat s’ha d’entendre suficient la consistent en la 
publicació en el web corporatiu de l’Ajuntament o en la seva seu electrònica. 
 
Finalment, i en coherència amb el que s’ha exposat, suggerim la supressió de l’incís 
final de l’article 5 segons el qual les bases d’execució del pressupost tenen el caràcter de 
Pla estratègic pel que fa a la seva concreció anual. 
 
 
 
Article 7. Quantia de la subvenció 
 
L’apartat 4 d’aquest article estableix: 
 

 «Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció o a la concessió directa 
de la mateixa s'haurà d'efectuar l'aprovació de la despesa en els termes previstos 
en la Llei general pressupostària o a les bases d'execució del pressupost». 

 
Entenem que aquesta és una previsió de caire procedimental que trobaria millor encaix 
en el Títol II de l’Ordenança. 
 
Suggerim, en conseqüència, reconsiderar la ubicació sistemàtica del precepte. 
 
 
 
Article 10. Obligacions de les persones beneficiàries 
 
Pel que fa a aquesta norma, suggerim introduir una obligació consistent en: 
 

«comunicar a l’òrgan concedent la modificació de qualsevol circumstància, tant 
de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits exigits 
per a la concessió de la subvenció.» 

 
D’aquesta manera es facilitaria, de conformitat amb l’article 27 d’aquesta mateixa 
Ordenança, si escau, la iniciació d’una modificació d’ofici. 
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Article 14. Concessió mitjançant concessió directa 
 
L’Ordenança només dedica aquest precepte a la concessió directa de subvencions i ho fa 
en els termes següents: 
 

 « S'entendran concedides directament les subvencions següents: 
- Les previstes nominal i singularment en els pressupostos generals de 
l'Ajuntament. 
- Aquelles l'atorgament de les quals vingui imposat per una norma de rang legal. 
- Subvencions que s'atorguin per remeiar situacions d'emergència o d'urgència 
quan aquestes situacions siguin incompatibles amb el tràmit de publicitat. 
- Subvencions que s'atorguin per raons d'interès públic, social, econòmic, 
humanitari o d'altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública». 
 

Aquesta mena de subvencions, per quedar al marge del principi de concurrència, són 
les que resulten potencialment més problemàtiques pels evidents riscos que 
representen per a la integritat. 
 
El propi legislador no ha estat aliè a aquesta realitat i ha reforçat les garanties. 
 
El règim proposat en el Projecte d’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament 
d’El Prat de Llobregat, no resulta suficient per conjurar els esmentats riscos. 
 
D’entrada, hem de suggerir que l’expressió “s’entendran concedides” amb què 
s’encapçala l’article 14 sigui substituïda per la “es podran concedir”. La concurrència de 
la circumstància de fet que habilita la concessió directa no exclou que la subvenció 
pugui ser atorgada pel procediment ordinari de concurrència competitiva. 
 
En relació amb el tercer supòsit de la norma (subvencions  en situacions d’emergència o 
d’urgència) hem de fer les següents observacions: 
 

1. Es tracta d’un supòsit no previst expressament en l’article 22.2 LGS. 
 

2. El supòsit podria entendre’s inclòs en l’apartat quart de l’article 14 de 
l’Ordenança. 

 
3. Les referides situacions d’urgència el que podrien dificultar és promoure la 

concurrència pública però en cap cas la publicitat, que és el que es contempla. 
  
Suggerim, en conseqüència, que sigui reconsiderada l’oportunitat d’incloure aquest 
supòsit, si més no,  en la seva redacció actual. 
 
Especialment problemàtica és la concessió directa en els casos descrits en l’apartat 
quart de l’article 14: 
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«Subvencions que s'atorguin per raons d'interès públic, social, econòmic, 
humanitari o d'altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública». 

 
El supòsit es correspon amb l’apartat c) de l’article 22.2 LGS. 
 
Suggerim, en primer terme, que es ressalti l’excepcionalitat d’aquest supòsit respecte de 
la resta de supòsits de subvenció directa. A aquests efectes es podria introduir en iniciar 
la descripció del supòsit l’expressió “excepcionalment” (tal com fa la LGS) o alguna 
altra equivalent. 
 
Igualment, constatem que no hi ha cap previsió relativa a les “bases reguladores” 
(normes reglamentàries) a què s’han de sotmetre aquesta modalitat de subvencions. A 
aquests efectes, hem de tenir present que el requisit d’aprovació prèvia de les normes 
que estableixin les bases reguladores de la concessió és una exigència comuna per a 
totes les subvencions, incloses les directes (article 9.2 LGS).  
 
Dites normes reglamentàries compleixen una doble funció: regular el contingut de la 
relació jurídica subvencional; i regular el procediment de concessió. Alhora, la norma 
ha de determinar quines són les subvencions que poden ser concedides directament a 
l’empara de l’article 22.2 c) LGS. 
 
Si bé la vehiculació d’aquestes bases reguladores prevista en l’article 28 LGS via Reial 
decret només resulta d’aplicació a l’Administració General de l’Estat atès el caràcter no 
bàsic del precepte, entenem que el que no és eludible pels ens locals és la necessària 
interposició de la norma reglamentària. 
 
Un altre element crític en l’atorgament d’aquesta modalitat de subvencions directes és  
la “deguda justificació” de les raons que dificulten la convocatòria pública. 
 
En aquest sentit, suggerim que es formuli una nova redacció en la que resulti garantit 
que l’expedient incorpora un informe raonat i justificatiu de la concurrència d’aquelles 
circumstàncies que dificulten la concurrència.  
 
L’emissió d’aquest informe hauria de recaure en els serveis jurídics o en la Intervenció, 
els quals haurien de poder disposar dels antecedents suficients per verificar la 
circumstància de fet habilitant. 
 
 
 
Article 18. Resolució 
 
L’apartat quart d’aquesta norma estableix que: 
 

«L'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà, discrecionalment, 
deixar desert el procés de selecció o no exhaurir l'import total previst o el crèdit 
disponible de la corresponent partida pressupostària». 
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Els termes en què es formula la norma resulten, segons el nostre parer, excessivament 
amplis. 
 
Per bé que en determinades ocasions —i després d’haver aprovat un pla estratègic, 
aprovar i fer públiques les corresponents normes reguladores i, finalment, haver 
endegat la concreta convocatòria, havent esmerçat en tot això considerables recursos 
públics—, podria ser compatible amb l’interès públic que el procés finalitzés en els 
termes ara considerats, això hauria de ser l’excepció.  
 
Per tal de minimitzar qualsevol risc d’arbitrarietat i d’acord amb les més elementals 
raons de seguretat jurídica, preservant les expectatives que la convocatòria pot haver 
generat, suggerim eliminar el precepte o, si més no, introduir-hi factors de moderació 
com la seva excepcionalitat i la necessària motivació de les raons d’interès públic que 
justifiquen una decisió de tal naturalesa. 
 
 
 
Article 20. Publicitat 
 
Segons l’actual redacció d’aquest article: 
 

«1. En el mes següent a cada trimestre natural es publicaran les subvencions 
concedides, llevat aquelles la publicació de les quals estigui exclosa per la llei. 
2. S'hauran de publicar en el Butlletí oficial de la província les subvencions 
concedides quan considerades individualment superin el límit de 3.000 euros, 
amb expressió de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari al que 
s'imputen, beneficiaris, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la 
subvenció. 
3. Quan els imports de les subvencions concedides, individualment 
considerades, siguin de quantia inferior a 3.000 euros no serà necessària la 
publicació en el diari oficial corresponent però les bases reguladores hauran de 
preveure la utilització d'altres mitjans que assegurin la publicitat dels 
beneficiaris de la subvenció. 
4. No caldrà la publicació de les dades del beneficiari quan per raó de l'objecte 
de la subvenció pugui ser contrària al respecte i salvaguarda de l'honor, la 
intimitat personal i familiar de les persones físiques i així s'hagi previst en la 
convocatòria reguladora. 
5. La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà la 
manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de 
caràcter personal i a la seva publicació en els termes establerts en aquest article, 
d'acord amb el que es preveu a la normativa de protecció de dades de caràcter 
personal, tret que les bases reguladores específiques indiquin una altra cosa.» 
 

La publicitat constitueix un dels aspectes clau des del punt de vista de la transparència 
que ha guiar l’actuació de les administracions públiques. 
 
L’aprovació de la present norma constitueix una oportunitat de primer ordre per 
aprofundir en la transparència pel que fa a l’activitat de foment de l’Ajuntament com a 
instrument de bon govern. 
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En aquest sentit, es proposa que la publicació s’hagi de fer, també, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, si més no, pel que fa a l’extracte que hagi estat anunciat al 
Butlletí oficial de la província. 
 
Al marge de la publicitat en els diaris oficials, caldria que la norma preveiés la publicitat 
de totes les subvencions atorgades en el web o seu electrònica, amb independència del 
seu import. Així es podria prescindir de l'apartat 3. En tot cas, hauria de quedar clar 
que el contingut de la informació s’ha de fer extensiu als extrems descrits en l’apartat 2 
de l’actual redacció. 
 
Podem afirmar, sense gènere de dubte, que avui, el mitjà més eficaç i el que garanteix 
un veritable accés a la informació de les administracions públiques és el que 
proporciona el web corporatiu. Aquest accés electrònic hauria de ser considerat 
prioritari. 
 
També seria desitjable des del punt de vista de la transparència i del control democràtic 
en el si de la Corporació que s’introduís l’obligació d’informar al Ple immediatament 
posterior a l’atorgament de totes les subvencions concedides i, molt especialment, de 
les directes a que fa referència l’apartat 4 de l’article 14 (aquelles en les que concorren 
raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres que dificultin la 
concurrència). 
 
Finalment, i pel que fa a l’apartat 5 de la norma, entenem que podria prescindir-se del 
mateix perquè, en puritat, aquí no cal obtenir el consentiment de la persona afectada 
doncs s’ha d’entendre que ens trobem en els supòsits d'excepció contemplats als 
articles 6.2 i 11.2 c) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal (LOPD). 
 
 
 
Article 24. Procediment de reintegrament 
 
En relació amb el que disposa l’apartat quart d’aquest article, es troba a faltar una 
remissió a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
 
 
Article 25. Reintegrament de subvencions ja satisfetes 
 
L’apartat segon de la norma estableix: 
 

«La persona subvencionada haurà d'ingressar els interessos de demora, 
calculats segons els tipus d'interès legal incrementat en un 25%, meritats des del 
moment del pagament fins a la data de l'acord de reintegrament, llevat que en la 
Llei de pressupostos generals de l'Estat s'estableixi un altre de diferent.» 
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Suggerim donar una nova redacció al precepte per expressar millor el període de 
meritació dels interessos de demora, establint: «des de la data de l'acord de 
reintegrament fins el moment del pagament». 
 
 
 
Article 26. Revocació 
 
Segons aquesta norma: 
 

«A més dels supòsits determinats a l'article 6.2 d'aquesta Ordenança, 
l'Ajuntament podrà, en qualsevol moment, revocar la subvenció per motius 
d'oportunitat o canvi de criteri. En aquest darrer cas, la revocació comportarà la 
indemnització dels danys i perjudicis causats a la persona beneficiària sempre 
que els mateixos siguin degudament acreditats.» 

 
Hem de donar aquí per reproduïdes les argumentacions emprades per criticar la 
redacció de l’article 18.4 de l’Ordenança ara considerada així com el suggeriment 
d’eliminació del precepte o, en el seu cas, de moderació de la discrecionalitat. 
 
 
 
Article 30. Control financer de la Intervenció General Municipal 
 
Entre els dos articles que el Títol Sisè de l’Ordenança dedica al control financer de les 
subvencions, convé destacar l’article 30, segons el qual: 
 

«1. La Intervenció General de la Corporació exercirà el control i fiscalització de 
les subvencions dins del marc d'actuació determinat per la legislació aplicable i 
de conformitat amb el que estableixin les bases d'execució del pressupost. 
2. Les entitats o persones beneficiàries de subvencions estan obligats a 
sotmetre's a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció general 
d'acord amb el que estableix la Llei general de subvencions i especialment a 
posar a disposició de l'Ajuntament les factures comprovants i, si escau, els 
llibres i documents comptables que acreditin els imports justificats de l'actuació 
subvencionada que els siguin sol�licitats. L'incompliment d'aquesta obligació 
donarà lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels 
imports percebuts per les entitats o persones beneficiàries.» 

 
Resulta innecessari insistir en la importància que el control intern té en tota estructura 
de poder com a element de garantia de la legalitat, tant des del punt de vista reactiu 
com des del preventiu. 
 
Amb caràcter merament sistemàtic, advertir que el contingut de l’apartat segon en certa 
mesura és reiteratiu del que ja preveu l’incís primer de l’article 10 de la pròpia 
Ordenança en la mesura que aquest darrer precepte ja es remet a l’article 14 LGS el 
qual inclou l’obligació de submissió a les actuacions de comprovació i control financer 
de tota persona beneficiària. 
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El control intern té, segons l’article 213 del Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, una triple 
accepció: funció interventora (control material); funció de control financer i funció de 
control d’eficàcia. Totes tres funcions són igualment importants en ares a què l’actuació 
dels poders públics resti subjecta al necessari control d’actuació, de conformitat amb 
les exigències de bona governança. 
 
Cap dels dos articles que l’Ordenança dedica al control intern (articles 29 i 30) fan 
referència a les funcions d’intervenció i de control d’eficàcia. 
 
En concret, entenem que caldria valorar l’oportunitat —i així ho suggerim— de 
preveure la modalitat de control permanent, introduint l'informe preceptiu de la 
Intervenció previ a l'aprovació de les bases reguladores de la concessió. De fet aquest és 
el model previst a l'article 17.1 LGS. Tot i no tenir caràcter bàsic, aquest precepte dóna 
el tractament de disposició reglamentària als efectes dels tràmits d'aprovació i 
publicació de dites bases reguladores. 
 
 
 
Article 33. Òrgan competent i procediment 
 
Dins el Títol setè de l’Ordenança, dedicat al règim sancionador, l’apartat segon de 
l’article 33 té el contingut següent: 
 

«No podrà imposar-se cap sanció si no es en virtut d'un procediment en el qual 
es garantirà l'audiència a l'interessat i que serà tramitat d'acord amb el que 
disposa la normativa sobre règim jurídic i procediment de les Administracions 
Públiques». 

 
Elementals raons de seguretat jurídica aconsellen determinar quin és el procediment 
sancionador aplicable. La mera remissió que el precepte fa a «la normativa sobre règim 
jurídic i procediment de les Administracions Públiques» resulta insuficient perquè dita 
normativa no regula en realitat cap procediment concret sinó, com a molt, els principis 
a què resta subjecta la potestat sancionadora així com determinats tràmits essencials. 
 
Per aquesta raó suggerim sigui valorada la possibilitat d’introduir en l’Ordenança una 
referència a l'aplicació supletòria del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, 
d’acord amb allò que preveu el seu art. 1.2. 
 
 
 
Disposició addicional primera  
 
La norma projectada preveu que: 
 

«En tot allò que no estigui previst en aquestes bases generals o en les 
específiques per a cada convocatòria, s'aplica la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el reglament que la desenvolupa, aprovat 
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per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, en tot allò que no 
s'oposi a les normes bàsiques de l'Estat en matèria de subvencions». 

 
Aquesta disposició té per objecte el règim jurídic d’aplicació supletòria.  
 
Atès que la pròpia Ordenança dedica l’article 4 al règim jurídic de les subvencions, 
suggerim que el contingut ara tractat sigui traslladat a l’esmentat article 4. 
 
 
 
Disposició addicional segona 
 
Aquesta disposició estableix: 
 

«L'alcalde o l'òrgan en el qual delegui la competència resoldrà totes les 
qüestions i dubtes que es plantegin sobre l'aplicació i la interpretació d'aquestes 
bases i de la resta de normes que en matèria de subvencions s'aprovin». 

 
La literalitat de la disposició ens genera dubtes atès que sembla atribuir a l’alcalde una 
prerrogativa d’interpretació i resolució de dubtes sobre normes jurídiques (aquest és el 
caràcter de les normes reguladores contingudes en aquesta Ordenança o de les que 
puguin contenir una ordenança específica, d’acord amb el que s’ha exposat a l’apartat 
de consideracions terminològiques d’aquest informe) el sentit de la qual no s’acaba 
d’entendre. 
 
No encertem a localitzar quina pugui ser l’habilitació legal de dita potestat 
administrativa. 
 
En qualsevol cas, i atès que de l’exposició de motius de l’Ordenança no resulta possible 
deduir la raó que justifica l’adopció de la norma ara considerada, l’Oficina Antifrau de 
Catalunya ha de suggerir que sigui degudament motivada la mesura o, si escau, que es 
procedeixi a la seva eliminació del text. 
 
   
 
 
Barcelona, 23 d’abril de 2013 
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