
Ar,'r,ncecroNs DE L'Ortcnve Arrlrrrneu on Cerer,urgye e I'epnovectó
rNrcrAL DE r,'OnornaNçe GENERAL DE suBvENcroNs DE t'Ànne
METROPOLITANA DE BARCELONA

En la Sessió celebrada el dia 28 de març de 2Ot7, el Consell Metropolità de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona va acordar I'aprovació inicial de
l'Ordenança General de Subvencions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
(en endavant, l^'Àrea Metropolitana" o "AMB' ¡ l' "Ordenança",
respectiva ment).

La proposta normativa se sotmet a informació pública pel període de quinze
dies, per a la formulació d'al.legacions i suggeriments, d'acord amb la
publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 10
d'abril de 2017.

D'acord amb el seu article 1, l'Ordenança té per objecte establir les normes
generals i fixar els criteris i el procediment de concessió, justificació i

pagament i publicitat de les subvencions que atorgui l'AMB, els seus
organismes autònoms i altres ens dependents, i els vinculats al seu
perímetre de consolidació pressupostària.

Estableix I'article 13 d) de les normes d'actuació i de règim interior de
l'Oficina Antifrau de Catalunya -en endavant, OAC- (DOGC núm. 5522, de
9.12.2009) que la Direcció de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya
té com a funció <<formular al director de I'Oficina t,..1 propostes i

recomanacions sobre disposicions normatives vigents o en tràmit
d'aprovació perquè les elevi al Parlament, al Govern, als ens locals, i, en el
termes en els què la normativa ho permeti a les institucions i els
organismes estatals, comunitaris i internacionals.>>

Les al.legacions que tot seguit passen a formular-se tenen com a missió
principal complir amb aquesta funció en relació amb els àmbits sobre els
quals recauen les funcions generals que la Llei I4/2OO8, del 5 de novembre,
atribueix a l'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, I'OAC i la LOAC)
amb l'objectiu de preservar la transparència i la integritat de les
administracions i del personal al servei de les administracions públiques.

Essent I'activitat subvencional un àmbit material de risc per a la integritat,
passem a formular un seguit de recomanacions en compliment de la funció
esmentada.
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Consideracions preliminars

La Llei 38/2003, de L7 de novembre, General de subvencions (en endavant
LGS) estableix en l'apartat 2 de I'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 L7, apartat 2, disposa que <[l]es 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 qual les posteriors convocatòries s'hauran de subjectar.

Per tant, de l'anterior es podria concloure gu€, en primer terme,
l'Ordenança general constitueix una norma reguladora de les bases amb
vocació generalista, és a dir, discíplina de manera general l'activitat
subvencional de I'Area Metropolitana de Barcelona, havent de ser, les seves
previsions complementades amb ordenances específiques, igualment de
naturalesa normativa, contenidores de bases reguladores específiques per a

les diferents modalitats de subvencions.

Per raons de claredat normativa, recomanaríem que l'Ordenança portés com
a.títol "aprovació de les bases reguladores generals de les subvencions de
l'Area Metropolitana de Barcelona" tot integrant-se el seu contingut de
bases en comptes d'articles.

Article r.3. Objecte

S'estableix en aquest article que <<l'Ordenança es complementa amb el Pla

Estratègic de Subvencions de I'AMB, pel període de cada mandat i per les
línies específiques per cada any, que aprova el Consell Metropol¡tà.>

Tot i que el Pla Estratègic es configura com un instrument de planificació de
les polítiques públiques (aft. 8 de la LGS i art. 10 del Reial Decret
887/2006, de 2L de juliol del reglament de subvencions) i és de caràcter
programàtic, es podria aprofitar aquesta regulació per tal de concretar els
terminis mínims al deure d'actualització del Pla i així com la seva publicació
a la seu electrònica de l'AMB i al Portal de transparència.

Alhora, es vol indicar que segons l'art.8.1 de la LGS 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 amb els objectius i efectes que es pretenen amb la seva
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aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, etc. Ens consta que
el Pla Estratègic 20L7-2OL9 de subvencions, aportacions i altres ajuts
institucionals de l'AMB va sortir a informació pública el proppassat dia 10
d'abril 2OL7 -el mateix dia que l'aprovació inicial de l'Ordenança i que per
tant, encara no ha estat objecte d'aprovació.

Article 3. Supòsits exclosos

L'article 3 regula els supòsits exclosos d'aquesta concreta ordenança. Seria
recomanable que a l'exposició de motius de l'ordenança o introducció es
justifiqués el perquè de la conveniència d'aquestes exclusions de l'àmbit
subjectiu de l'Ordenança que no vinguin expressament reconegudes a l'art.
4 de la LGS.

Article 5. Caràcter i finalitat de les subvencions.

Estableix l'article 5 de l'Ordenança que <<Les subvencions regulades per la
present Ordenança general tenen caràcter voluntari i eventual, són
lliurement revocables i reduibles en tot moment, no generen cap dret a

l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors ino es poden al'legar
com a precedent.>>

Recomanem en aquest punt que es valori la conveniència d'eliminar
l'expressió "són lliurement revocables i reduïbles en tot moment".

En aquest punt i per a una major seguretat jurídica, es vol indicar que la
jurisprudència ha afirmat que la subvenció pot inscriure's en l'àmbit de les
potestats discrecionals de les administracions públiques però una vegada la
subvenció ha estat regulada normativament, la discrecionalitat ja no hi té
cabuda i comença aleshores la previsió reglada.

Article 6. Principis generals

Estableix l'art. 6, a) de I'Ordenança que la gestió de les subvencions
s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència,
objectivitat, igualtat, no discriminació i concurrència, llevat dels supòsits
previstos de concessió directa.

Es recullen aquí alguns dels principis contemplats ala LGS (igualdad,
publicidad, transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia) i que segons
aquesta, han vingut inspirats per la normativa de contractació.

Atès que la redacció actual del precepte podria esdevenir confusa,
recomanem que es formuli una nova redacció de l'article que aclareixi que
l'excepció que realitza aquest article respecte dels supòsits de concessió
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directa, l'és únicament respecte del principi de concurrència i que, per tant,
la resta de principis -publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no
discriminació- són d'aplicació tant als supòsits de concurrència competitiva
com de concessió directa.

Article Z. Quantia de les subvencions

Es podria alhora incloure en aquest article el que prescriu la LGS a I'art.
22.3 de la LGS que no podran atorgar-se subvencions per una quantia
superior a la que es determini a la convocatòria.

Article 9. Concessió mitj ançant concurrència competitiva

L'art. 9.2 de l'Ordenança estableix que conjuntament o previ a la
convocatòria del procés de selecció s'hauran d'aprovar i publicar les
corresponents bases reg u ladores.

Cal tenir en compte que es desprèn de l'art. 23.2 a) de la LGS que, com a
regla general, les bases reguladores es publicaran amb caràcter previ a la
convocatòria del procés de selecció i que només en atenció a I'especificitat
de les bases, aquestes s'inclouran en la pròpia convocatòria.

L'article 9.6 estableix que <<l'òrgan competent per a la concessió podrà,
discrecionalment, deixar desert el procés de selecció o no esgotar l'import
total previst a la convocatòria.>>

Es proposa en aquest punt reformular aquest article per tal d'incloure-hi
que l'òrgan competent s'atindrà a les causes previstes a la legislació vigent
en la línia del que s'apuntava en el suggeriment a I'article 5 de l'Ordenança i

en tot cas després d'haver valorat les diverses sol.licituds.

L'art. 9,7 de l'Ordenança estableix que <<es crearà un òrgan col'legiat per
examinar ivalorar les sol.licituds del qual en formularà la proposta de
resolució. L'òrgan està integrat per un nombre senar de membres i estarà
format pels membres polítics itècnics o tècniques de l'AMB [...]".

Es recomana en aquest punt la reformulació d'aquest article pel que fa a

l'òrgan col.legiat responsable de formular les propostes de resolució; es
recomana que aquest òrgan sigui un òrgan predominantment tècnic i que
s'inclogui alhora membres d'òrgans de control en les comissions de
valoració, en la línia de les recomanacions formulades per Transparència
Internacional.

Alhora, es podria incloure que la composició d'aquest òrgan vindrà
establerta per les corresponents bases reguladores específiques (art. 22.L
de la LGS).
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Article to. Bases reguladores i convocatòries

Es reprodueix aquí el suggeriment realitzat a l'art, 9 en el sentit que les
bases reguladores s'hauran d'aprovar amb caràcter previ a la convocatòria i

de manera conjunta només quan així vingui requerit per l'especificitat de les
bases @rt..23.2 a) de la LGS).

Proposem que es valori incloure com a contingut mínim de les bases
reguladores determinats supòsits en base al que estableix l'art. L7.3 de la
LGS (tot i que alguns no tinguin caràcter bàsic):

La inclusió a les bases reguladores del diari oficial en el qual es
publicarà l'extracte de la convocatòria, per conducte de la BDNS, una
vegada que s'hagi presentat davant d'aquesta el text de la
convocatòria i la informació requerida per a la seva publicació (art.
L7.3 b) LGS).

La determinació, en el seu cas, dels llibres i registres comptables
específics per a garantir l'adequada justificació de la subvenció (art.
17.3 h) de la LGS).

Les circumstàncies que podran donar lloc a la modificació de la
resolució de concessió de la subvenció (previst a l'art.t7.3 l) de la
LGS), més quan l'art.. 23.4 de I'Ordenança fa referència a aquesta
circumstància.

La compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, d'acord amb el que
estableix I'art. 17.3. m) de la LGS.

Els criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions
imposades amb motiu de la concessió de les subvencions (aft. 17.3
n) de la LGS).

Finalment, i donada la seva naturalesa normativa caldria en tot cas exigir-
ne els corresponents informes previs per part de la intervenció i per l'òrgan
que tingui encomanat l'assessorament legal (informe jurídic).

Article u.- Concessió directa

Amb caràcter preliminar, cal que dir que I'OAC s'ha pronunciat diverses
vegades en relació amb la necessitat de la deguda i suficient justificació que
cal preveure en les subvencions de concessió directa i innominades, per tal
d'evitar la discrecionalitat no motivada en l'àmbit subvencional.
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En aquest sentit, les recomanacions raonades del 2 d'octubre de 2OL2,
adreçades al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, o
del 19 de setembre de 2OL3 adreçades al Departament de Cultura, que amb
la finalitat de fonamentar amb suficiència la causa justificativa de la

impossibilitat de promoure la concurrència i evitar així el risc de vulneració
dels principis constitucionals d'igualtat iobjectivitat, insistien en el deure de
concretar i descriure amb suficiència, en aquests casos, una <justificació
veraç, objectiva i qualificable de forma indubtable com d'interès públic>>.

Estableix l'art. 11.1 de l'Ordenança que <<Les subvencions podran atorgar-se
directament, no essent preceptiva la concurrència competitiva ni la
publicitat prèvia.>>, especificant-ne seguidament els casos.

L'aft. 11 c) recull com a concessions de concessió directa aquelles
subvencions <<per atendre situacions d'emergència o d'urgència quan
aquestes situacions siguin incompatibles amb el tràmit de publicitat.>

En relació amb això, d'una banda, recomanem que els supòsits contemplats
per I'Ordenança s'adeqüin a les previsions de l'art. 22 LGS. D'altra banda,
tal i com s'avançava al suggeriment de l'art. 6, cal dir que la concessió
directa comporta una excepció a la concurrència competitiva però no
succeeix el mateix amb l'exigència de publicitat que és imperativa pel que
fa a les subvencions que s'hagin concedit de forma directa (art. 15.1 c) de
la Llei t9/20L4).

Pel que fa a la previsió de I'art.11.3 de l'Ordenança en relació a la
determinació del conveni com a instrument habitual per canalitzar les
subvencions atorgades mitjançant concessió directa, cal precisar que
segons I'art.28.1 de la LGS, el conveni és l'instrument habitual per a la
canalització de les subvencions previstes nominativament en els
Pressupostos Generals de l'Estat o en les corporacions locals.

L'art. 11.4 de l'Ordenança estableix que la resolució de concessió de la
subvenció o, en el seu cas, el conveni regulador, haurà d'incloure els
següents extrems: d) justificació de la concurrència d'algun dels supòsits
que habiliten la concessió directa.

Així mateix, es recomana en aquest punt que l'expedient incorpori un
informe raonat i justificatiu de la concurrència d'aquestes circumstàncies
habilitants de la concessió directa, informe que hauria de recaure en els
serveis jurídics que haurien de disposar dels antecedents suficients per
verificar la circumstància excepcional. Aquesta justificació haurà de ser
objecte d'interpretació estricta atesa la seva excepcionalitat.
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Article. 13 Obligacions dels beneficiaris i beneficiàries

Tot i no ser una de les obligacions previstes a I'art. 14 LGS, se suggereix en
aquest punt la introducció amb relació a les obligacions exigibles dels
beneficiaris i beneficiàries, la consistent a haver de comunicar el beneficiari
a l'òrgan concedent la modificació de qualsevol circumstància tant de
caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits
exigits per la subvenció, facilitant-se així la iniciació d'una modificació d'ofici
de les subvencions concedides.

Finalment, es recomana que es desenvolupin les condicions i els deures
concrets que recauen en els beneficiaris en matèria de transparència,
incorporant-les de manera explícita i sistemàtica.

Article 1S.- Bases, convocatòria, resolució i pagament de la
subvenció

Amb caràcter preliminar, cal dir que es troba a faltar un article que faci
referència a la instrucció del procediment.

La jurisprudència ha vingut incidint en el fet que la denegació presumpta de
les ajudes comporta per a qui les va sol.licitar el desconeixement de quins
han estat els criteris valoratius per part de l'Administració tinguts en
compte per a denegar unes i atorgar unes altres, tal com el principi de
concurrència objectiva exigeix [...] així com els principis de transparència i

publicitat (STSJ de Catalunya núm. 861/2005 de 11 de juliol).

Ultra això, la transparència, com a principi informador de les subvencions,
imposa una sèrie d'elements al règim substantiu i sobretot, procedimental
d'aquelles, encaminats, en última instància, a garantir la igualtat de tracte
entre els potencials beneficiaris d'aquelles (Sentència IPK International c.
Comissió, de 15 abril 201L (T-297/05)).

L'art. 15.2 estableix que <<El procediment de concessió de les subvencions
s'ha de resoldre en 3 mesos a comptar de la finalització del termini de
presentació de sol.licituds ila manca de resolució, dins d'aquest termini,
tindrà caràcter de desestimació.>>

L'art. 25.5 de la LGS estableix que el venciment del termini màxim sense
haver-se notificat la resolució legitima les persones interessades per
entendre desestimada per silenci administratiu la sol'licitud de concessió de
la subvenció; recomanem que es faci referència al venciment del termini
sense haver-hi notificació expressa de la resolució, en comptes de fer
referència a la manca de resolució ( art.ZL de la Llei 39/2Ot5, de 1

d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques).

Pàgina 7 de 10



Article r7.- Publicitat

Estableix l'art. L7, paràgraf segon de l'Ordenança que <[...] en aquelles
subvencions o ajudes públiques en les que no sigui preceptiva la
convocatòria, es remetrà la informació 'a incloure en la BDNS
immediatament després de que es publiqui la disposició reguladora, o en el
moment de l'aprovació del conveni en la resta de casos. La resta
d'informació, concessions, pagaments, sancions i altres, es remetrà a la
BDNS de forma continuada a mesura que es vagin produint els fets
registrables [..,]u.

En aquest punt, fem notar que l'aquest article sembla una reproducció del
que recull la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General
de l'Estat, p€F la qual es regula el contingut i la periodicitat de la informació
a subministrar a la nova Base de Dades de Subvencions en el seu apartat
4.4; no obstant això, la Resolució de 9 de desembre de 2015 estableix que
en aquelles subvencions en les que no sigui preceptiva la convocatòria es
remetrà la informació a incloure a la BDNS després que es publiqui la
disposició reguladora si es tracta de subvencions o ajudes amb
destinataris indeterminats, o en el moment de la concessió en la resta
de casos. >>

Pel que fa al tercer paràgraf de l'art. t7.t de l'ordenança es podria
especificar tota la informació restant que s'haurà de trametre de forma
contínua (concessions, pagaments, devolucions, reintegraments, sancions,
inhabilitacions, beneficiaris) tal i com recull la Resolució de 9 de desembre
de 2015.

Article r8. Justificació

Es troba a faltar un termini general de justificació, per exemple de tres
mesos que podria operar com a màxim o ser aplicat de forma supletòria als
instruments específics reguladors de cada subvenció.

Alhora, es podria preveure en aquest apartat el supòsit d'un requeriment
d'esmena en cas de l'existència d'un incompliment en I'entrega de la
justificació per part del beneficiari en cas que s'hagi dut a terme I'activitat
fomentada i s'hagi satisfet la finalitat de la subvenció, i no en l'art. 23.2 tal i

com està previst en I'actual Ordenança.

Recomanem l'eliminació de I'expressió "quan es consideri oportú" pel que fa
a la concessió d'un termini addicional per l'execució i/o justificació per part
de l'òrgan instructor i recomanem que aquesta possibilitat es formuli tenint
en compte l'aplicabilitat del principi de proporcionalitat en matèria de
subvencions i en tot cas quan concorrin causes degudament justificades.
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Article 24. Reintegrament de subvencions ja satisfetes

Es recomana a l'art. 24.4 de l'Ordenança fer la remissió complerta a I'art.
40.3 de la LGS respecte de la responsabilitat subsidiària dels administradors
quan el beneficiari de la subvenció sigui una persona jurídica.

Article 25.- Infraccions i sancions administratives

Es troba a faltar un precepte relatiu a la competència administrativa en
aquest punt. Es troba a faltar en l'article l'atribució de competències
d'incoació, d'instrucció i resolutòria en el procediment administratiu
sancionador, tenint en compte que l'article L03.2 de la Llei 26/2O10, del 3

d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, estableix amb caràcter imperatiu que <<[l]es competències
d'instrucció i de resolució del procediment sancionador no es poden atribuir
a un mateix òrgan.>>; l'Ordenança podria concretar l'atribució de les
competències en cadascuna de les fases del procediment sancionador.

DISPOSICIONS ADDICIONAI-S

La disposició addicional segona ve a donar compliment a la previsió
establerta a l'article 55.2 de la Llei L9/20L4, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei L9/2014) i

estableix els estàndards mínims que poden ser completats per les bases
específiq ues regu ladores,

Quant a aquesta disposició, es podria diferenciar, d'una banda, els principis
ètics que han de regir la conducta dels beneficiaris de les subvencions i,
d'altra banda, fixar les regles de conducta que hauran d'observar durant tot
el procediment.

En aquest sentit, es podria encapçalar cada apartat amb el principi rector de
la conducta, per desenvolupar-lo seguidament amb aquelles conductes que
hagin de ser observades.

Alhora, amb caràcter preliminar i donada la rellevància i transcendència del
contingut de les disposicions addicionals, es podria valorar que aquest
contingut formi part de l'articulat de I'Ordenança i no que s'ubiqui en les
disposicions addicionals.

Pel que fa a la primera regla s'estableix que <<les persones
beneficiàries d'ajuts han d'adoptar una conducta èticament exemplar
t...] iposar en coneixement de l'òrgan competent qualsevol
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man¡festació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present en
el procediment o el pugui afectar.>>

En aquest punt, es recomana:

Concretar el canal de denúncia i l'òrgan competent a qui el
beneficiari podrà comunicar aquestes pràctiques irregulars.

Realitzar una definició clara i concisa del concepte de conflicte
d'interès. En aquest sentit, recomanem consultar I'informe de
l'Oficina Antifrau de Catalunya on es recull una proposta de definició
del fenomen i les potencials eines de gestió dels conflictes :

http : //www. a ntifra u. cat/i ma ges/web/docs/pu bl icacions/estud is i nteg r
i cat/ I a - g esti o - d e I s- co n fl i ctes- d i nte res - e n - e I - secto r- p u b I i c- d e -
catalunya-informe-oac-cat. pdf .

Barcelona , 4 de maig de 20L7

p

M. Lluïsa Miralles Higón
Tècnic jurista
Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics

ría Pérez Pablo
Cap d' e Legislació i

Assumptes Jurídics
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