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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

De manera regular, les Administracions Públiques destinen una part 
destacable dels seus recursos a l'acció de foment, entesa en alguns casos 
com a manifestació de l'Estat del benestar, que en la seva modalitat més 
coneguda es manifesta a través de la tècnica de la subvenció. Les 
subvencions es configuren, doncs, com una acció de foment però també 
com a procediment de col�laboració entre l'Administració i el ciutadà per a la 
gestió d'activitats d'interès general, en diferents àmbits com ara l'acció 
social, la cooperació, la cultura, l'esport, el medi ambient, l'habitatge, el 
comerç  o, qualsevol altre de naturalesa anàloga que sigui d'interès públic 
local. 

L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha portat a terme una important 
activitat subvencionadora amb l'objectiu fonamental de donar resposta a 
determinades demandes socials i econòmiques de persones físiques i 
jurídiques i diferents entitats públiques i privades. 

Mitjançant acord del Ple municipal de 8 de novembre de 2000 es va aprovar 
la normativa general reguladora de la concessió de subvencions i ajuts 
municipals que des d'aleshores ha servit per canalitzar aquesta activitat de 
foment i col�laboració entre l'Administració i el ciutadà. Això no obstant, 
l'aprovació per l'Estat de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el seu 
reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, juntament amb la diversitat d'actuacions que poden dur-se a 
terme així com la seva rellevància econòmica fan aconsellable l'aprovació 
d'una nova Ordenança que reguli els principals aspectes procedimentals i 
substantius sobre els quals es projecta l'acció subvencionadora com a 
requisit d'objectivitat i transparència i amb la intenció d'aconseguir una 
major eficàcia en l'assignació dels recursos públics. 

Aquesta Ordenança general constituirà doncs, el document de referència 
que regularà les subvencions que atorgui l'Ajuntament del Prat de 
Llobregat, juntament amb les corresponents bases específiques que a 
proposta de cada Àrea , s'aprovin. 

Aquesta disposició té el caràcter de reglament general dels previstos en 
l'article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2003, està adaptada a la Llei estatal 
38/2003, de 17 de novembre i al seu reglament de desenvolupament, i està 
constituïda pels següents títols i disposicions: 

- Títol primer, dedicat a disposicions generals, dividit en dos capítols, 
comprensiu dels articles 1 a 10. 

- Títol segon, dedicat al procediment d'atorgament de les subvencions, 
dividit en dos capítols, comprensiu dels articles 11 a 20. 

- Títol tercer, dedicat a la justificació de les subvencions, comprensiu 
dels articles 21 i 22. 

- Títol quart, dedicat al reintegrament, comprensiu dels articles 23 a 
25. 
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- Títol cinquè, dedicat a la revocació, modificació i renúncia, integrat 
pels articles 26 a 28. 

- Títol sisè, dedicat al control financer de les subvencions, integrat pels 
articles 29 i 30. 

- Títol setè, dedicat al règim sancionador, comprensiu dels articles 31 a 
33. 

- Dues disposicions addicionals 

- Una disposició transitòria 

- Una disposició derogatòria 

- Una disposició final 



Ordenança general de subvencions (Document per a l'aprovació inicial) 5 

 

TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL PRIMER. OBJECTE, ÀMBIT D'APLICACIÓ I RÈGIM JURÍDIC 

Article 1. Objecte 

L'objecte d'aquestes bases és regular el règim jurídic i el procediment de 
concessió de les subvencions atorgades per l'Ajuntament del Prat de 
Llobregat, a l'empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

Article 2. Concepte de subvenció 

1. S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Ordenança, tota disposició 
dinerària efectuada per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, i si s’escau, per 
les entitats que en depenen, a favor de les persones físiques o jurídiques, 
sempre que compleixin els requisits següents: 

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa de les 
persones beneficiàries. 

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat 
objectiu, l'execució d’un projecte, la realització d’una activitat, 
l'adopció d’un comportament singular ja realitzat o per desenvolupar, 
o la concurrència d’una situació, en el benentès que la persona 
beneficiària haurà de complir les obligacions materials o formals que 
se’n derivin. 

c) Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui per 
objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social, o 
de promoció d’una finalitat pública. 

2. Als efectes de la present ordenança, també tindran la consideració de 
subvenció els ajuts en espècie que suposin el lliurament de béns, drets o 
serveis, adquirits amb la finalitat exclusiva d'ésser lliurats a tercers, que 
compleixin els requisits previstos en el paràgraf 1 d'aquest article. 

3. Les entitats dependents de l'Ajuntament del Prat de Llobregat podran 
atorgar subvencions quan siguin finançades íntegrament a càrrec al 
pressupost general de la Corporació i així s'hagi previst en llurs estatuts. 

Article 3. Àmbit d'aplicació 

1. Aquesta Ordenança serà d'aplicació a tota disposició dinerària que 
l'Ajuntament atorgui a favor de persones públiques o privades, qualsevol 
que sigui la denominació de l'acte o negoci jurídic que la motivi. 

2. 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. 
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3. Aquesta Ordenança no serà d'aplicació en els casos següents: 

a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o 
sectorial d'aplicació. 

b) Subvencions atorgades al concessionari d'un servei públic com a 
prestació del funcionament del servei i/o per mantenir l'equilibri 
econòmic de la concessió. 

c) Aportacions de l'Ajuntament a d'altres Administracions Públiques així 
com les destinades als organismes autònoms i d'altres entitats 
públiques dependents, destinades a finançar l'activitat de cada entitat 
dins l'àmbit propi de les seves competències.  

d) Ajuts per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de 
caràcter social. 

e) La cessió d'ús de béns immobles o mobles a favor d'entitats o 
institucions públiques, que es regirà per la normativa reguladora del 
règim patrimonial dels ens públics. 

f) Les subvencions als grups polítics representats a la Corporació per 
atendre les seves despeses de funcionament. 

g) Els premis que atorgui aquest Ajuntament sense sol�licitud prèvia del 
beneficiari. 

h) Aportacions dineràries que, en concepte de quotes, tant ordinàries 
com extraordinàries, faci aquest Ajuntament a favor de les 
associacions a què es refereix la disposició addicional 5a. de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 

Article 4. Règim jurídic 

El marc legal pel qual se regiran les subvencions està constituït per: 

a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el 
reglament que la desenvolupa, aprovat per Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol. 

b) La legislació bàsica de l'Estat reguladora de l'Administració Local. 

c) El Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

d) El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 

e) La resta de disposicions legals o reglamentàries que siguin 
d'aplicació. 

Article 5. Pla estratègic 

El Ple municipal o la Junta de govern local, per delegació del Ple, concretarà 
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 possibles i les seves fons de finançament, supeditant-se en tot 
cas, al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària que s'aplica als 
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pressupostos generals de l'Ajuntament cada any. Les bases d'execució del 
pressupost tindran aquest caràcter pel que fa a la seva concreció anual. 

Article 6. Caràcter de les subvencions 

1. Les subvencions regulades en aquesta Ordenança tenen caràcter 
voluntari i eventual, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions 
en anys posteriors i no es poden al�legar com a precedent. 

2. Són revocables o reduïbles en tot moment, quan es comprovi que 
l'activitat subvencionada no ha estat realitzada totalment o parcialment, o 
s'hagi aplicat a una finalitat diferent d'aquella per a la qual va ser atorgada. 

3. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès 
general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, 
sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les 
condicions i càrregues imposades en l'acte d'atorgament. 

4. En cap cas les subvencions no poden respondre a criteris de mera 
liberalitat. 

Article 7. Quantia de la subvenció 

1. L'import de la subvenció municipal no excedirà del percentatge que 
s'estableixi en les bases particulars respecte al cost de l'activitat o projecte 
a subvencionar.  

2. L'import de les subvencions rebudes no podrà ser mai d'una quantia que, 
en concurrència amb d'altres subvencions, ajuts rebuts d'altres 
administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, o 
qualsevol altre ingrés o recurs que superi el cost de l'activitat a 
desenvolupar pel beneficiari. 

3. L'atorgament de la subvenció no podrà donar com a resultat que el 
beneficiari de la subvenció pugui oferir preus per sota dels considerats de 
mercat o que signifiqui una alteració de les condicions de lliure 
competència. 

4. 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. 

Article 8. Finalitat de les subvencions 

1. Les subvencions hauran de finançar obres o activitats d'interès públic o 
social. 

2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les següents finalitats: 

a) Assistència i cooperació amb ajuntaments o altres ens locals. 

b) Per raons de solidaritat, ajudes a països o zones deprimides o per 
remeiar calamitats públiques, encara que sigui fora del territori 
municipal i de l'Estat espanyol. 

c) Premis i beques no compresos en l'article 3.g) d'aquesta Ordenança. 
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d) Activitats d'índole cultural, esportiva, juvenil, d'educació, sanitària, 
ecològica, de serveis socials, cívica, de solidaritat, d'igualtat de 
gènere, de foment de l'ocupació i desenvolupament econòmic o 
qualsevol altra de naturalesa anàloga que complementi o supleixi els 
serveis de competència municipal o sigui d'interès públic local. 

 

CAPÍTOL SEGON. PERSONES BENEFICIÀRIES 

Article 9. Persones beneficiàries 

1. Tenen la condició de beneficiari de la subvenció, la persona física o 
jurídica que ha de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament o 
que es troba en situació que legitimi la seva concessió. 

2. Amb caràcter general i sense perjudici de les estipulacions concretes que 
es fixin per a cada convocatòria d'acord amb les bases específiques, poden 
ser beneficiaris de les subvencions atorgades per l'Ajuntament del Prat de 
Llobregat, les persones físiques o jurídiques que es trobin en la situació que 
fonamenta la concessió de la subvenció. 

3. Quan les bases particulars de la convocatòria així ho prevegin podran 
tenir la consideració de beneficiaris les agrupacions de persones físiques o 
jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre 
tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, sense tenir personalitat 
jurídica, puguin portar a terme projectes, activitats o es trobin en la situació 
que motiva la concessió de la subvenció. 

Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, sense personalitat, hauran de constar expressament, tant en la 
sol�licitud com en la resolució de la concessió, els compromisos d'execució 
assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció 
a aplicar per a cada un d'ells, que tindran igualment la consideració de 
beneficiaris. En tot cas, hauran de designar un representant únic de 
l'agrupació, amb poders per a complir les obligacions i compromisos 
adquirits. 

4. No podran tenir la condició de beneficiari les persones o entitats en les 
que concorri alguna de les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 
13 de la Llei general de subvencions. 

Article 10. Obligacions de les persones beneficiàries 

A més de les obligacions assenyalades a l'article 14 de la Llei general de 
subvencions, les persones beneficiàries hauran de complir les següents: 

- Hauran d'estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb 
l'Ajuntament. 

- Les associacions i les fundacions hauran d'estar inscrites en el 
corresponent registre oficial. 

- Les persones beneficiàries de les subvencions estaran obligades a 
difondre que l'activitat realitzada ha estat subvencionada per 
l'Ajuntament del Prat de Llobregat. 
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- Acceptar la subvenció i les condicions amb les quals ha estat concedida. 
Les bases reguladores podran preveure la possibilitat que l'acceptació 
s'entengui efectuada de forma tàcita, pel fet del transcurs d'un mes des 
de la notificació de la subvenció sense que el/la beneficiari/a hagi 
manifestat expressament les seves objeccions. 

- Assolir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el 
comportament que va motivar la concessió de subvenció. 

 

TÍTOL SEGON. PROCEDIMENT D'ATORGAMENT DE LES 
SUBVENCIONS 

CAPÍTOL PRIMER. PRINCIPIS GENERALS 

Article 11. Principis generals 

La gestió de les subvencions a què es refereix aquesta Ordenança 
s'efectuarà d'acord amb els principis següents: 

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no 
discriminació. 

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració 
atorgant. 

c) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics. 

Article 12. Forma de concessió de les subvencions 

1. La convocatòria de subvencions necessàriament fixarà la quantia total 
màxima destinada i els crèdits pressupostaris als quals s'imputaran. 

2. Les subvencions a què es refereix aquesta Ordenança s'atorgaran: 

a) Ordinàriament, mitjançant concurrència competitiva.  

b) Amb caràcter excepcional, mitjançant concessió directa. 

Article 13. Concessió mitjançant concurrència competitiva 

1. La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les 
subvencions. Tanmateix, les bases específiques podran exceptuar del 
requisit de fixar un ordre de prelació entre les sol�licituds presentades, que 
reuneixin els requisits establerts, pel cas que el crèdit consignat en la 
convocatòria fos suficient, atenent el nombre de sol�licituds un cop finalitzat 
el termini de presentació. 

2. Conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció 
s'hauran d'aprovar i publicar les corresponents bases específiques on figurin 
els criteris objectius per a la concessió de les subvencions i la seva 
ponderació. 

3. El contingut de les bases específiques serà, com a mínim, el següent: 

a) Definició de l'objecte de la subvenció. 

b) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d'acreditar-los. 
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c) Òrgan competent per a l'ordenació, instrucció i resolució del 
procediment de concessió de la subvenció. 

d) Contingut i termini de presentació de sol�licituds i contingut dels 
documents que s'han d'acompanyar. 

e) Quantia màxima del programa de subvencions i percentatge 
màxim de subvenció respecte del cost total de l'activitat 
subvencionada. 

f) Criteris objectius per a l'atorgament de les subvencions i la 
ponderació dels mateixos. 

g) Termini per a l'atorgament i notificació de la resolució. 

h) Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a 
la qual s'ha concedit la subvenció. 

i) Supòsits de revisió de les subvencions concedides. 

j) Obligatorietat que en la sol�licitud s'hi contingui un pronunciament 
exprés del/la sol�licitant respecte l'autorització o negativa per tal 
que, en cas de resultar beneficiari/ària, l'Ajuntament del Prat de 
Llobregat obtingui de forma directa l'acreditació d'estar al corrent 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemàtics. 

k) En el seu cas, criteris per a la reassignació dels fons no utilitzats. 

Article 14. Concessió mitjançant concessió directa 

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.  

 

CAPÍTOL SEGON. PROCEDIMENT D'ATORGAMENT 

Article 15. Convocatòria 

La convocatòria, junt amb les bases específiques, serà aprovada per 
l'alcalde o per l'òrgan en el qual delegui. Tant l'acord de la convocatòria com 
les bases específiques hauran de subjectar-se al principi de publicitat i es 
donarà la màxima publicitat entre els seus destinataris a través de la seu 
electrònica de l'Ajuntament i a través de qualsevol mitjà de difusió local. 
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Article 16. Sol�licitud 

1. Per a la concessió de subvencions, amb independència del procediment 
de concessió, caldrà la prèvia sol�licitud del possible beneficiari. 

2. La sol�licitud d'atorgament per part de les persones o les entitats 
interessades podrà presentar-se presencialment o bé per mitjans 
electrònics, en els termes que determinin les respectives bases particulars. 
Les bases específiques podran establir l'obligatorietat de les comunicacions 
només amb mitjans electrònics, quan els interessats siguin persones 
jurídiques o col�lectius de persones físiques que, per la seva capacitat 
econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, 
tinguin garantits l'accés als mitjans tecnològics necessaris i la seva 
disponibilitat. 

3. A la sol�licitud, sens perjudici del que estableixin les bases particulars, hi 
haurà de constar: 

- Identificació de qui subscriu la sol�licitud i del caràcter amb què ho fa, així 
com l'adreça del lloc que s'assenyali als efectes de rebre notificacions. 

- Identificació de qui ha de ser el beneficiari, amb expressió del seu DNI o 
NIF. 

- Memòria de l'obra o activitat a subvencionar. 

- Pressupost total de les despeses previstes. 

- Compromís de complir les condicions de la subvenció.  

- Declaració responsable que s'acompleixen tots els requisits exigits per 
poder gaudir de la subvenció. 

- Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa 
finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament del Prat de Llobregat les 
que s'obtinguin en el futur. 

- Declaració responsable d'estar al corrent de les seves obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social. 

- La sol�licitud contindrà un pronunciament exprés del/de la sol�licitant 
respecte a l'autorització o negativa per tal que en el cas de resultar 
beneficiari/a, l'Ajuntament del Prat de Llobregat obtingui de forma directa 
l'acreditació d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social a través de certificats telemàtics. 

- Lloc, data i signatura de la persona sol�licitant. 

- La documentació que acredita el compliment dels requisits demanats. 

4. Si la sol�licitud no reuneix els requisits establerts, l'òrgan competent 
requerirà l'interessat perquè la subsani en el termini màxim i improrrogable 
de deu dies tot indicant que, en cas de no fer-ho, es tindrà per desistida la 
sol�licitud. 

Article 17. Instrucció 

1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a 
l'òrgan que es designi a la convocatòria o a les bases específiques. 
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2. En aquesta fase es portarà a terme l'avaluació de sol�licituds, efectuada 
conforme als criteris establerts en la norma reguladora de la subvenció o, 
en el seu cas, en la convocatòria. La proposta de concessió es formularà per 
un òrgan col�legiat que ha d'elaborar l'informe preceptiu d'avaluació de les 
sol�licituds i de proposta d'atorgament de les subvencions. La composició 
d'aquest òrgan serà el que estableixin les corresponents bases reguladores. 

3. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan 
col�legiat, formularà proposta de resolució que elevarà a l'òrgan competent 
per a la  seva resolució definitiva. 

Article 18. Resolució  

1. Serà competent per resoldre les sol�licituds de subvenció l'alcalde o 
l'òrgan en el qual delegui la competència. 

2. El procediment de concessió de la subvenció s'haurà de resoldre en el 
termini que fixin les bases reguladores específiques que, en cap cas podrà 
ser superior a 6 mesos. La manca de resolució expressa en el termini fixat 
tindrà efectes desestimatoris. 

3. La concessió directa de la subvenció es podrà formalitzar a través d'un 
conveni. En el conveni o en la resolució de concessió es fixaran, en tot cas, 
a més del beneficiari i la quantia de la subvenció, l'objecte, el termini 
d'execució de l'activitat per a la qual es sol�licita la subvenció i la forma i 
termini de justificació de la subvenció. 

4. 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. 

Article 19. Pagament de la subvenció 

1. El pagament de la subvenció es realitzarà segons les disponibilitats 
econòmiques de l'Ajuntament, prèvia justificació per part del beneficiari, de 
la realització de l'activitat subvencionada. 

2. Es podran efectuar pagaments anticipats, de fins el 60% de l'import 
concedit, en els casos definits en les bases reguladores específiques o en 
l'acte de la concessió, quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui. 
En aquests casos es podran exigir garanties als perceptors, per assegurar 
que s'efectua la totalitat de l'obra o activitat subvencionada.  

3. Si transcorregut el termini establert, la persona beneficiària no ha 
presentat la documentació justificativa, l'Ajuntament haurà de requerir-lo 
per tal que la presenti en el termini improrrogable de quinze dies hàbils. La 
falta de presentació de la justificació en termini determinarà l'exigència del 
reintegrament de les quantitats percebudes sense perjudici de la resta de 
responsabilitats establertes en la Llei general de subvencions. 

4. Quan el beneficiari sigui deutor de l'Ajuntament es podrà efectuar la 
compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari. 
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Article 20. Publicitat 

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. 

  

TÍTOL TERCER. JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS 

Article 21. Justificació de la subvenció 

1. Les subvencions atorgades per aquest Ajuntament tindran sempre 
caràcter finalista i les persones perceptores no podran alterar-les.  

2. La justificació del compliment de les condicions imposades o de la 
consecució dels objectius previstos a l'acord de la concessió de la subvenció 
es tramitarà mitjançant la presentació de factures i la resta de documents 
de valor probatori i amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa, i en el seu cas, comprovants dels pagaments realitzats, 
davant de l'òrgan que determina la justificació, d'acord amb les bases 
específiques. 

3. L'import del compte justificatiu es determinarà a partir del percentatge 
que s'estableixi en les bases particulars, d'acord amb el que estableix 
l'article 7.1 d'aquesta Ordenança. En el cas que la justificació presentada 
sigui inferior a l'import que caldria justificar, la subvenció concedida es 
reduirà proporcionalment. 

4. La justificació s'haurà de presentar dins el termini que assenyalin les 
bases específiques o la resolució d'atorgament i, a falta de previsió expressa 
sobre això, en el termini de tres mesos des de l'acabament del termini per a 
la realització de l'actuació. 
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Article 22. Comprovació de les justificacions 

L'òrgan competent o l'instructor del procediment d'atorgament de la 
subvenció comprovarà que les justificacions es presentin en els terminis 
fixats, les comprovarà formalment i podrà requerir al beneficiari perquè 
esmeni defectes, completi la documentació o ampliï la informació. 

 

TÍTOL QUART. REINTEGRAMENT 

Article 23. Causes de reintegrament 

La persona beneficiària estarà obligada a procedir al reintegrament de les 
quantitats atorgades en els supòsits previstos en els articles 36 i 37 de la 
Llei general de subvencions i, en especial, en els supòsits següents: 

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la 
concessió de la subvenció. 

b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres 
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que 
sumats a la de l'Ajuntament superin el cost total de l'obra o de l'activitat 
subvencionada o aquell percentatge que s'hagi fixat en les bases 
específiques. 

c) En cas d'incompliment total o parcial dels objectius, de l'activitat o del 
projecte. 

d) En cas d'incompliment de l'obligació de justificació de l'import de les 
despeses subvencionables previstes a les bases específiques. 

e) En cas d'incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió i 
publicitat previstes en aquesta Ordenança i en la Llei general de 
subvencions. 

f) En cas de resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de 
comprovació i control financer previstes en aquesta Ordenança i en la Llei 
general de subvencions. 

Article 24. Procediment de reintegrament 

1. L'òrgan competent per exigir el reintegrament serà l'òrgan competent per 
resoldre l'atorgament de la subvenció. 

2. En el procediment incoat per a exigir el reintegrament es garantirà el 
dret d'audiència a la persona interessada. 

3. El termini per resoldre i notificar la resolució del reintegrament serà de 
dotze mesos des de la seva iniciació. Això no obstant, aquest termini es 
podrà suspendre o ampliar d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, del règim jurídic de les Administracions Públiques i del 
procediment administratiu comú.  

4. En tot el que no reguli aquest article, serà d'aplicació el procediment 
administratiu general previst a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú. 
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Article 25. Reintegrament de subvencions ja satisfetes 

1. Quan, com a conseqüència de l'anul�lació, revocació o revisió de la 
subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el 
perceptor estarà obligat a reintegrar l'excés. 

2. 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. 

3. Aquests ingressos tindran el caràcter d'ingressos de dret públic. El 
període d'ingrés en via voluntària serà l'establert amb caràcter general per 
als ingressos directes. Si no s'ingressessin dintre d'aquest període es 
procedirà per via de compensació o de constrenyiment d'acord amb el 
Reglament general de recaptació i a través de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 

4. Quan el subvencionat sigui una persona jurídica, en seran responsables 
subsidiaris els administradors, en els termes establerts a la Llei general de 
subvencions. 

 

TÍTOL CINQUÈ. REVOCACIÓ, MODIFICACIÓ I RENÚNCIA 

Article 26. Revocació 

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. 

Article 27. Modificació 

L'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes 
atorgades per altres Administracions, pot donar lloc a la modificació de la 
resolució de l'atorgament. 

Article 28. Renúncia 

1. La persona beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol 
moment, la qual cosa comporta que quedarà lliure del compliment de la 
càrrega, condicions o afectació que s'hagués imposat amb motiu de la seva 
concessió. 

2. La renúncia produïda una vegada iniciada l'activitat subvencionada o, si 
s'escau, el seu cobrament, comportarà el reintegrament de la quantitat total 
o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap mena. 
En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l'interès de 
demora, sempre que la renúncia estigui degudament justificada.  
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TÍTOL SISÈ. CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS 

Article 29. Pla anual d'actuació de control financer 

En el Pla anual d'actuacions de control financer que s'haurà d'aprovar 
anyalment a proposta de la Intervenció General i que s'haurà d'incloure en 
les bases d'execució dels pressupostos generals de cada any, es 
determinaran les actuacions de control financer a dur a terme sobre totes 
aquelles subvencions que s'hagin concedit amb càrrec als pressupostos 
generals. En el Pla de referència es determinarà l'abast del control el qual 
principalment tindrà com a objecte comprovar el compliment per part dels 
beneficiaris de les seves obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció i 
en l'adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 

Article 30. Control financer de la Intervenció General Municipal 

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.  

 

TÍTOL SETÈ. RÈGIM SANCIONADOR 

Article 31. Infraccions i sancions administratives 

1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, les 
accions i omissions tipificades en el Títol quart de la Llei general de 
subvencions. 

2. Les infraccions es consideraran lleus, greus o molt greus d'acord amb els 
supòsits de la Llei esmentada i s'aplicaran als infractors les sancions 
tipificades en aquesta. 

3. Les infraccions es sancionaran sempre mitjançant una sanció pecuniària 
i, quan procedeixi, d'una no pecuniària. 

4. Les sancions pecuniàries podran consistir en una multa fixa o 
proporcional. La sanció pecuniària proporcional s'aplicarà sobre la quantitat 
indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. Aquesta multa serà 
independent de l'obligació de reintegrament que correspongui i pel seu 
cobrament es considerarà com un ingrés de dret públic i s'aplicarà el 
Reglament general de recaptació. 
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5. Les sancions no pecuniàries només es podran imposar en cas d'infracció 
greu o molt greu, durant un termini màxim de cinc anys i podran consistir 
en la pèrdua d'obtenir subvencions, ajudes o avals de les Administracions 
Públiques i prohibició de contractar amb les Administracions Públiques. 

Article 32. Responsables 

1. Són responsables de les infraccions administratives en matèria de 
subvencions, aquells que es determinen a la legislació general de 
subvencions quan, per acció o per omissió, incorrin en els supòsits tipificats 
com a infraccions en la mateixa legislació. 

2. En els supòsits que la conducta pogués ser constitutiva de delicte, 
l'Ajuntament passarà el tant de culpa a la jurisdicció competent i s'abstindrà 
de continuar el procediment sancionador mentre tant l'autoritat no dicti 
sentència ferma o es produeixi el sobreseïment o arxiu de la causa. 

Article 33. Òrgan competent i procediment 

1. L'òrgan competent per a la imposició de sancions en matèria de 
subvencions és l'Alcaldia a l'empara del que disposa l'article 21 de la Llei 
reguladora de las bases de règim local, sense perjudici que pugui delegar 
aquesta competència en la Junta de Govern Local o en els tinents d'alcalde i 
regidors amb delegació específica. 

2. 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. 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera 

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 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. 

Segona 

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. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Els processos de subvencions iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest 
reglament es regiran per la normativa aplicable prevista en la convocatòria, 
fins a la seva finalització amb l'aprovació de la justificació de la subvenció 
atorgada, llevat dels processos de reintegrament, si escau, que es regiran 
per aquest reglament. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

A l'entrada en vigor d'aquest reglament queden derogades les bases 
generals per a l'atorgament de subvencions aprovades pel ple municipal el 8 
de novembre de 2000 (Butlletí oficial de la província núm. 35, del dia 9 de 
febrer de 2001). 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació del seu 
text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, sempre que hagi transcorregut 
el termini previst a l'article 65.2 en relació amb l'article 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 

 

 
 


