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Per acord plenari de data 30 d'octubre de 2008 s'aprova inicialment 
l'Ordenan9a general de subvencions de la Diputacio de Barcelona, i 
transcorregut el període d'informació pública sense que s'haguessin presentat 
al· legacions ni reclamacions, l'acord d'aprovació inicial esdevingué definitiu, 
publicant-se el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Provincia núm. 13 de 
data 15 de gener de 2009. 

Transcorreguts més de set anys des de la seva entrada en vigor, cal procedir a 
una revisió í actualització del seu redactat per tal d'adaptar-lo a les 
modificacions de la Llei 38/2003, de 17 de novernbre, general de subvencions 
aprovades per diverses normes, i en especial per la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa, en tot afió que fa referencia a la publícitat de les convocatóries i 

:-o de les concessions de subvencions mitjan9ant la Base de Dades Nacional de 
Subvencions en la seva condició de Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 



Així mateix, cal procedir a una adaptació de la vígent Ordenanya general de 
subvencions a les noves exigéncies contingudes a la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparencia, accés a la informació pública í bon govern. 

Finalment, resulta convenient aprofitar aquest procés, per procedir a una revisió 
del seu redactat per adequar-lo amb més precisió a les actuals especificitats 
procedimentals i organitzatives de caracter intern. 

Pel que fa al tramit de consulta pública previa previst a l'article 133 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, cal afirmar que concorren en el cas concret els 
supósits de dispensa previstos al punt quart d'aquest article com són el fet que 
la proposta no té impacte en l'activitat económica, no imposa obligacions 
rellevants als seus destinataris i regula aspectes parcials d'una matéria com és 
el régim jurídic de les subvencions. 

La proposta de modificació de l'Ordenanya general de subvencions té com a 
finalitat principal mantenir-la degudament actualitzada i adaptada a les normes 
estatals i autonómiques de rang legal i reglamentari vigents reguladores de les 
subvencions públiques. A més, té un caracter merament procedimental 
administratiu, no estableix noves regulacions més enlla de les que ja es traben 
previstes a l'ordenament jurídic ni imposa noves carregues administratives als 
seus destinataris. Així mateix, aquesta actualització és necessaria, respon a un 
imperatiu legal i no admet solucions alternatives. 

En compliment d'alló prevista l'article 129.5 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment admínistratiu comú, i l'article 10.1.d) de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern, s'ha 
confeccionat la corresponent memoria justificativa de la proposta de modificació 
de l'Ordenanya general de subvencions on, entre d'altres extrems, es motiven 
la oportunitat del projecte, els objectius perseguits i el contingut i estructura de 
la proposta. 

Per decret de 3 de novembre de la presidenta de la Diputació es va aprovar 
l'inici de l'expedient pera la redacció de la modíftcació de l'Ordenanya general 
de subvencions de la Diputació, i la constitució de la Comissió d'estudi 
encarregada de la seva redacció, d'acord amb el que preveu l'article 62 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

La Comissió d'estudi es va reunir en data 10 de novembre de 2016 per valorar 
la proposta elaborada per la lntervenció general. Els seus membres van fer 
diversos suggeriments que van ser incorporats al text de la proposta, i es va 
acordar donar-ne trasllat a als diferents grups polítics corporatius per tal que 
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fessin les propostes que creguessin oportunes. Finalitzat el termini habilitat a 
l'efecte, no es va rebre cap proposta per part deis grups polítics corporatius. 

La Comissió d'estudí reunida en data 28 de novembre, va donar la seva 
conformitat al text final i va proposar que per part de la Presidenta fos elevat al 
Ple pera la seva aprovació. 

Fonaments de dret 

Vista la potestat reglamentaria atribu"ida als ens locals díns !'esfera de les seves 
competéncies, d'acord amb l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del régim local i a l'article 8.1.a), del text refós de la 
Lleí municipal i de régim local de Catalunya, aprovat pel Decret Llei 2/2003, de 
28 d'abril. 

Vist que d'acord amb l'article 49 de la Llei reguladora de les bases del regim 
local, l'article 178 del Text refós de la Llei municipal i de régim local de 
Catalunya i l'article 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals 
de Catalunya, correspon al Ple l'aprovació inicial de les ordenances locals, 
establint un periode d'informació pública i audiencia als interessats per un 
termini maxim de 30 dies per la presentació de rec\amacions i al-legacions. 

En conseqüencia, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es 
proposa a la presidenta de la Diputació que elevi al Ple, previ !'informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment d'Hisenda, Serveis Generals i Recursos 
Humans, I' adopció deis següents 

ACORDS 

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de l'Ordenan~a general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona que s'acompanya com a Annex. 

Segon.- SOTMETRE l'expedient al tramit d'ínformació pública per un termini de 
trenta dies habils, per tal que es puguin presentar reclamacions i al· legacions, 
comptats a partir de l'endema de la publicació de l'anunci al But/letí Oficial de la 
Província de Barcelona 

Tercer.- PUBLICAR les referéncies deis acords adoptats i de l'anunci publicat 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, a un deis mitjans de comunícacíó escrita diaria i en el tauler 
d'anuncis de la seu electrónica de la corporacíó. 
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Quart.- DETERMINAR que en el cas que un cop transcorregut l'esmentat 
termini no s'hagi presentat cap reclamació ni al-legació, l'acord d'aprovació 
inicial de la modificació de l'Ordenan9a general de subvencions esdevindra 
definitiu. 

Cinque.- TRAIVIETRE copia fefaent deis acords definítius i del text íntegre de 
l'Ordenan9a a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el 
termini de 15 dies des la seva aprovació definitiva, en compliment d'alló que 
disposa l'article 65.3 del Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Sise.- PUBLICAR al Butlleti Oficial de la Província de Barcelona els acords 
definitius i el text integre de l'OrdenanQa, un cop acomplerts els tramits 
anteriors. 

Barcelona, 29 de noveh,lbre de 2016 

· La interventora general . 

Vista !'anterior proposta, ELEVl'S al PLE 

La presidenta 

Mercé Conesa i Pagés 
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PREAMBUL 

L'activitat de foment és una modalitat d'actuació administrativa que en l'ambit de les 
administracions locals catalanes té el suport legal en els articles 239 i següents del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qua! s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de regim local de Catalu nya, i en el títol 111 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals. 

La finalitat d'aquesta activitat és promoure i orientar el comportament deis 
administrats respecte a la realització d'actuacions que satisfan interessos públics 
generals, entre les manifestacions més significatives de Ja qual hi ha la concessió de 
subvencions, f et que a la Diputacíó de Barcelona pren una especial rellevancia 
ateses les funcions cooperadores que, com a administració territorial, li atribueix 
l'article 36 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del régim local. 

La forma i el procediment de concessíó de les subvencions són regulats a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Reglament de 
desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de julio!, sens perjudíci 
de les especialitats aplicables a Catalunya derivades de la regulació de les 
subvencions continguda al Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals. 

En clau interna i en cornpliment del que preveu la Llei general de subvencions la 
Diputació de Barcelona es va dotar d'una Ordenam;a general de subvencions l'any 
2004, que posteríorment va ser substituida per una de nova l'any 2008 amb l'objecte 
d'adaptar-la a les regulacions contingudes al Regrament de l'any 2006. 

Durant els més de set anys de vigencia, aquesta norma ha provat amb escreix la 
seva funcionalitat i s'ha mostrat com un instrument molt important a l'hora de 
cohesionar uns procediments harmónics, unificats i coherents que, amb plena 
subjecció a l'ordenament estatal i autonomic en la materia, s'havien d'adaptar a les 
peculiaritats de l'organització interna de la corporació. 

Aixó no obstant, tres són els factors basics que tan necessaria l'aprovació d'una 
nova ordenan~a. D'una banda, els logics canvis en els mares interns produ"its amb 
el pas del temps, <:lerlvats de processos evolutius de millora contínua de !'eficacia i 
l'eficiéncia deis procediments admínistratius. D'altra banda, la conveniencia 
d'introduir a la norma mecanismes correctors d'aquells aspectes de la gestió de les 
subvencions que s'han mostrat millorables en base a les evidencies obtingudes de 
les actuacions de control financer efectuades per la lntervenció General. 1 finalment, 
la necessitat d'incorporar en aquesta norma importants modificacions en el regim 
jurídic estatal de les subvencions. 

En !'esfera deis canvis normatius, cal destacar que a partir de 1'1 de gener de 2016 
va entrar en vigor la modificació de la Llei general de subvencions promoguda perla 
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Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures 
de reforma administrativa, que modifica profundament els mecanismes de publicitat 
de subvencions mítjan~ant la configuració de la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, i que, 
obviament, té un impacte directe en la tramitació deis expedients de concessió de 
subvencions per concurrencia competitiva o per concessió directa. 

D'altra banda, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la 
inf ormació pública i bon govern ha introdu'it noves obligacions i de u res deis 
beneficiaris de subvencions, que cal incorporar a l'ordenanc;a. 

Finalment, en aquest ambit també cal esmentar la recent entrada en vigor de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

Cal remarcar que la modificació d'aquesta ordenanc;a s'aprova en compliment del 
que preveu l'article 17.2 de la Llei general de subvencions i d'acord amb el 
procediment general de l'article 178 del Text refós de la Llei municipal i de regim 
local de Catalunya, configurant-se explícitament com a bases reguladores generals 
de totes les subvencions que tramiti aquesta corporació. 
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Article 1. Objecte 

La present ordenanc;:a té per objecte el desenvolupament de les bases reguladores 
generals que s'han d'aplicar en els procediments de concessió de subvencíons que 
tramiti la Diputació de Barcelona, a !'empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) i el Reglament de 
desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant, 
RLGS). 

Aquesta ordenan9a també és d'aplicació als ens inclosos a l'article 3. 

Article 2. Concepte de subvenció 

1. S'entén per subvenció, als efectes d'aquesta ordenan9a. qualsevol disposició 
dineraria efectuada a favor de persones públíques o privades que compleixi els 
requisits següents: 

a) Que e1 lliurament es faci sense contraprestació directa deis beneficiaris. 

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, 
l'execució d'un projecte, la realítzació d'una activitat, l'adopció d'un 
comportament singular, efectuats o per efectuar, o la concurrencia d'una 
situació, i el beneficiari ha de complir les.obligacions materials i formals que 
se'n derivin. 

c) Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació financ;:ada tingui per 
objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o d'interés social o la 
promoció d'una finalitat pública. 

2. També tenen la consideració de subvenció els lliuraments de béns, drets o serveis 
que, havent estat adquirits amb la finalitat exclusiva de ser lliurats a tercers, siguín 
avaluables economicament i compleixin els requisits previstos en els apartats a), b} i 
e} del punt anterior. 

Les subvencions en especie queden subjectes a aquesta ordenanc;a en tot alló que 
els sigui d'aplicació atenent la seva naturalesa. 

3. Els premis atorgats com a conseqüéncia de convocatories aprovades amb 
concurrencia entre els soHícitants també tenen a tots els afectes la consideració de 
subvencions. 
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Article 3. Ambit d'aplicació subjectiu 

Aquesta ordenan9a és d'aplicació a les subvencions concedides perla Diputació de 
Barcelona, els seus organismes autonoms i la resta d'entitats del sector públic de la 
corporació que voluntariament s'hi adhereixin. 

Els organismes autanoms i els altres ens dependents de la Diputació poden atorgar 
subvencions si ho preveuen els seus estatuts; altrament, cal que ho autoritzi el Ple 
de la Diputació. · 

Article 4. Suposits exclosos 

1. Aquesta ordenan9a no és d'aplicació en els casos segOents: 

a) Subvencions impropies regulades per la legislació tributaria o sectorial 
apJicable. 

b) Cessions d'ús de béns immobles a entitats públiquesJ les quals es 
regeixen per la normativa reguladora del regim patrimonial deis ens 
públics. 

c) Premis atorgats sense la sol· licitud previa del beneficiari. 

d) Ajuts o auxilis per a atendre necessitats peremptories que satisfacin 
finalitats de caracter social, sempre que se'n justifiqui la urgencia i la 
i najornabil itat. 

e) Subvencions concedides per altres administracions en les quals la 
Diputació actu'i coma simple intermediari. 

f) Aportacions de la Diputació de Barcelona destinades a finan9ar 
globalment les activitats deis ens receptors, consorcis, mancomunitats, 
fundacions, assbciacions, etc., en els qua Is esta representada la 
Diputació i als quals fa aportacions económiques per a finan9ar els 
seus pressupostos. 

g) Aportacions dineraries en forma de quotes a favor de les associacions 
a que es refereix la disposició addicíonal 5a. de la Llei 7 /1985, de 2 
d'abrll, reguladora de les bases del regim local. 

h) Ajuts económics als grups polítics representats a la corporació. 

i) Quotes abonades a entitats de caracter científíc, técnic o especialitzat 
del tipus que sigui, constitu'ides en qualsevol ambit geografic, a les 
quals la Diputació de Barcelona esta associada. 
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j) Beques de col-laboració en practiques concedides a estudiants i 
llicenciats per tal de completar la seva formació teoricopractica, les 
quals s'han de regir per la normativa específica aprovada a aquest 
efecte. 

2. La present ordenanga només té caracter supletori, respecte a 'la corresponent 
normativa específica, en els casos següents: 

a) Pla Xarxa de Governs Locals, o qualsevol altre de naturalesa analoga, 
que integri plans o instruments que tinguin per objecte el 
desenvolupament de funcions d'assisténcia i cooperació municipals, els 
quals es regeixen pels seus reglaments i protocols, d'acord amb el que 
preveu la disposició addicional vuitena de la LGS. 

b) Subvencions concedides o finan9ades amb fons europeus o d'altres 
administracions públiques, que s'han de regir en primer lloc per la 
normativa o les condicions establertes per l'Admínistració que financiT, 
totalment o parcialment, la subvenció. 

e) Subvencions corresponents al Programa de crédit local. 

d) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que s'han de regir en 
primer lloc per aquesta norma. 

Article 5. Régim juridíc 

El marc legal pel qual s'han de regir les subvencions atorgades per la Diputació de 
Barcelona esta constitui't per: 

a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

b} El Reial Decret 887/2006, de 21 de julio!, pef qual s'aprova el 
Reglament de la Llei general de subvencions. 

e) La legislació basica de l'Estat reguladora de l'Administració local: 

- Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del régim local (en endavant, LRBRL}. 

- Els articles 40, 189.2. i 214.2 del Text refós de la Uei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat pe1 Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de mar<; (en endavant, TRLRHL). 
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d) La legislació de la comunitat autonoma: 

Els articles 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal i de 
régim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril. 
Els articles del 118 al 129 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis deis ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. · 

- Els articles 15 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon 
govern. 

e) La normativa europea: 

- T ractat Constitutiu de la Unió Europea. 
- Els articles del 87 al 89 del Reial decret 1755/1987, de 23 de 

desembre, pel qual es regula el procediment de comunicació a la 
Comissió de les Comunitats Europeas deis projectes de les 
administracions o ens públics que es proposin establir, concedir o 
modificar ajuts intems. 
Les disposicions concordants. 

f) La normativa interna: 

Aquesta Ordenanc;a ·general de subvencions. 
El Reglament organic. 
Les Bases d'execució del pressupost. 
La normativa sobre delegació de competéncies i atribucions deis 
órgans de govern de la Diputació vigent en e'I moment de la 
concessió. 
Les lnstruccions de gestió i justificació de subvencions. 

g) La resta de disposicions legals o reglamentaries que siguin d'aplicació. 

TíTOL 11. OJSPOSICIONS COMUNES 

Article 6. Principis generals 

1. La gestió de les subvencions a qué es ref ereix la present ordenanc;a s'ha 
d'efectuar d'acord amb els principis següents: 
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Publicitat, transparencia, concurrencia, objectivitat, igualtat no 
discriminació. 

Eficacia en el compliment deis objectius fixats. 

c) Eficiencia en l'assignació i utilització deis recursos públics. 

2. Així mateix, s'ha de vetllar pel compliment deis principis recollits al codi de 
conducta de la Diputació de Barcelona, elaborat a !'empara de l'article 55.3 de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública 
i bon govern, i també de totes les obligacions que aquesta norma conté. 

Article 7. Pla estrategic de subvencions 

1. El Pla estrategic de subvencions és un instrument de planificació de les polítiques 
públiques que tinguin per objecte el foment d'activitats d'utilitat pública o interés 
social o de promoció de finalitats públiques. 

2. Aquest pla, que ha de ser aprovat pel Ple de la Díputació, ha de concretar els 
objectius estratégics, el termini necessari per a dur-lo a terme, els costos 
possibles i les seves fonts de finarn;ament, que en tot cas s'han de supeditar al 
compliment deis objectius d'estabilitat pressupostaria que s'aplíquen al 
Pressupost general de la corporació. 

3. El Pla estratégic de subvencions s'aprova conjuntament amb el Pressupost de la 
Diputació de Barcelona, i pot ser objecte de revisió, modificació o actualització per 
part del Ple de la corporació. 

Article 8. Caracter de les subvencions 

1. Les subvencions regulades per la present ordenan9a tenen caracter voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i redu'ibles en tot moment, no generen cap 
dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors (llevat que s'hagin 
concedit amb el caracter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a 
preceden t. 

2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interes general al 
qual es condicioni l'atorgament i tenen caracter no devolutiu, sense perjudici del 
reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i carregues imposades 
en l'acte de concessió. 

3. En qualsevol cas, la Diputació de Barcelona i les entitats del seu sector públic 
incloses en l'ambit d'aplicació d'aquesta ordenan~a. astan exemptes de qualsevol 
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les 

Article 9. Quantia de les subvencions i compatibilitat amb aftres ingressos 

1. L'import de la subveríció és el resultant de l'aplicació deis criteris per a la seva 
determinació previstos als instruments reguladors corresponents. 

2. Les subvencions no han d'excedir, normalment, del 50% del cost de l'activitat a 
que s'apliquin. En els casos en que s'ultrapassi aquest límit, se n'ha de justificar la 
necessitat a l'expedient. 

3. Les subvencions atorgades poden ser compatibles amb altres subvencions, ajuts, 
íngressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
Administració o ens público privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals, en els termes que determinin els seus instruments reguladors. 

4. L'import de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona en cap cas pot 
ser de tal quantia que, aTlladament o conjuntament amb altres subvencíons, ajuts, 
ingressos o recursos, superi el cost de l'obra o de l'activitat subvencionada. 

Article 1 O. Concepte de beneficiari 

1. Tenen la condició de beneficiari d'una subvenció les persones físiques i 
jurídíques i les entitats públiques o privades que han de fer l'activitat que 
fonamenta l'atorgament de la subvenció, o que estan en la situació que en 
legitima la concessió. 

2. En el cas de les persones jurídiques, també tenen aquesta condició els membres 
assocíats del beneficiarí que es comprometen a ef actuar la totalitat o part de les 
activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del 
beneficiari. 

3. També poden tenir la condició de beneficiari les agrupacions de persones 
físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol 
altre tipus d'unitat económica o patrimoni separat sense personalitat jurídica que 
duen a terme els projectes, les activitats o els comportaments o que es troben en 
la situació que motiva la concessió de la subvenció. 

En aquest cas, s'ha de fer constar expressament a la sol· licitud i a la resolució de 
concessió els compromisos assumits per cada membre de l'agrupació, així com 
també l'import de la subvenció que s'ha d'aplicar a cadascú, els quals tenen la 
consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s'ha de nomenar un representant 
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o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per a complir les 
obligacions que, coma beneficiari, corresponen a l'agrupació. 

Article 11. Requisits exigibles als beneficiaris 

1. No poden tenir la condició de beneficiari les persones o entítats en qué concorrin 
alguna de les circumstancies deis articles 13.2 i 13.3 de la LGS. lgualment, no 
poden accedir a la condició de beneficiari les agrupacions previstes a l'article 
11.3 de la LGS, quan concorri alguna d'aquestes circumstancies en qualsevol 
deis seus membres. 

La no concurrencia d'aquestes circumstancies es pot acreditar mitjarn;:ant la 
presentació d'una declaració responsable davant l'órgan concedent de la 
subvenció. 

2. Les persones jurídiques han d'estar inscrites en els registres oficíals 
corresponents. 

Article 12. Obligacions deis beneficiaris 

Són obligacions deis beneficíaris: 

1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legamat. 

2. Justificar davant l'órgan corresponent el complíment deis requisits i les 
condicions exigides, i també la realització de l'activitat i el compliment de la 
finalitat que determina la concessió. 

de 

6. Difondre que l'actlv.itat ha estat subvencionada per la Diputació de 
Barcelona. 
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7. Sotmetre's a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, 
així com també a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer 
que efectui" la lntervenció General de la Diputació de Barcelona i, si escau, a 
qualsevol altra comprovació que puguin dur a terme els organs de control 
competents. En el transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris 
estan obligats a aportar tota la informació que els sigui requerida. 

Conservar els documents justificatius de l'aplicació deis fans rebuts, 
íncloent-hi els documents electronics, durant un període no inferior als sis 
anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions. 

9. Adequar l'activitat als principis étics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment deis principis d'igualtat, d'objectivitat i de 
transparencia. 

10. Procedir al reintegrament deis fons rebuts, quan correspongui, en els 
suposits previstos al títol XII d'aquesta ordenanc;a. 

Article 13. Entitats col-laboradores 

1. Poden seleccionar-se entitats coHaboradores que, actuant en nom i per compte 
de la Diputació de Barcelona a tots els efectes relacionats amb la subvenció, 
lliurin i distribueixin els fans públics als beneficiaris o col·laborin en la gestió de la 
subvenció sense que es produeixi la previa entrega i distribució deis fans rebuts. 

2. Poden ser entitats coHaboradores les descrites en l'ar:ticle 12 de la LGS, que no 
rncorrin en cap causa de les previstes a l'article 13 de la LGS i que compleixin 
les condicions de solvencia i eficacia que s'estableixin. 

3. L'acord de col·laboració s'ha de formalitzar segons els requeriments recollits a 
l'article 16 de la LGS. 

4. Les obligacions de les entitats col-laboradores són les recollides a l'article 15 de 
laLGS. 

Article 14. Regim de garanties 

1. Llevat que els instruments reguladors de la subvenció prevegín el contrari, es 
poden exigir garantiesen els casos següents: 

a) En els procediments de selecció d'entitats col-laboradores. 
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Quan es prevegi la possibilitat de realitzar pagaments a compte o 
avarn;ats. 

Quan es considerí necessari per a assegurar el compliment deis 
compromisos assumíts per beneficiaris i entitats coHaboradores. 

d) En les subvencions concedides a beneficiaris el domici li deis quals es trobi 
tora del territori nacional i no hi tinguin un establiment permanent. 

2. Amb caracter general, llevat que es prevegí una altra cosa en els instruments 
reguladors de la concessió, queden exonerats de la constitució de garanties: 

a) Les administracions públiques, els seus organismes vinculats o 
dependents i les societats mercantils i fundacions del sector públic local. 

b) Els beneficiarís de subvencions concedides per un import inferior a 3.000 
euros, llevat deis beneficiaris inclosos a l'apartat 1.d) d'aquest article. 

c) Les entitats que, per llei, estiguin exemptes de presentar caucions, fiances 
o diposits davant les administracions públiques o els seus organismes i 
entitats vinculades o dependents. 

d) Les entitats no lucratives, i també les seves federacions, confederacions o 
agrupacíons, que desenvolupin projectes o programes d'acció social i 
cooperació internacional. 

3. La constitució, execució i cancel· lació de garanties es regeix pels artícles del 42 al 
54 del RLGS. 

T íTOL 111. FINALITATS DE LES SUBVENCIONS 

Article 15. Finalitats de les subvencions 

1. Les subvencions han de finanGar obres o activitats d'interes públic o social en el 
marc competencia! de la Diputació de Barcelona, amb preferencia dins de les 
línies d'actuació previstes per al complíment deis objectius estratégics del Pla 
d'actuació del mandat. 

2. Les subvencions es poden destínar al finan~ament d'obres o actuacions que 
coadjuvin a serveis de competencia de la Diputació de Barcelona, que responguin 
a necessitats socials o que fomentin els interessos generals. Han de tenir, entre 
d'altres, les finalitats següents: 
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a) La protecció i conservació del medi ambient i els espais naturals. 

b) La millora de les infraestructures de serveis i equipaments públics, 
J'urbanisme i l'habitatge. 

c} El desenvolupament económic general en l'ambit del turisme; el 
comen;, les empreses, els emprenedors, i el foment de l'ocupació. 

d} L'impuls de la cultura, biblioteques, museus, patrimoni cultural, arxius, 
arts esceniques. 

e} La millora de l'educació en tots els seus ambits i la practica de l'esport. 

f} L'atencíó social a les persones grans, amb discapacitats, amb malalties 
mentals i als que pateixen qualsevol situació de dependencia així com 
a les seves famílies cuidadores. 

g) La lluita contra la pobresa i l'exclusió social, la prevenció de les 
drogodependencies i l'atenció a la infancia i adolescencia en risc. 

h) L'irnpuls de la igualtat i la participacíó ciutadana, polítiques de joventut1 

convivencia i no discriminació. 

i} Les polítiques de consum i promoció i protecció de la salut pública. 

j) Per raons de solidaritat, l'ajuda a pa'isos o zones deprirnides o per 
remeiar calamitats publiques, encara que sigui tora de l'ambit territorial 
de la Diputació de Barcelona. 

3. Amb caracter excepcional, es poden concedir subvencions destinades a finam;ar 
totalment o parcialment, amb caracter indiferenciat, la totalitat o una part de 
l'activitat de l'entitat beneficiaria, quan no sigui possible referenciar la subvenció a 
una activitat concreta, tot justificant-ho a l'acte de concessió . 

4. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, 
les quals es consideren nuHes. 
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TíTOL IV. PROCEOIMENTS DE CONCESSIÓ 

Article 16. Procediments 

1. Les subvencions regulades en aquesta ordenan9a es poden concedir mltjan9ant 
concurrencia competitiva o, excepcionalment, de forma directa. 

2. La concurrencia competitiva és el procediment ordinari de concessió de les 
subvencions. 

3. Les subvencions poden atorgar-se directament no sent preceptives ni la 
concurrencia competitiva ni la publicitat en els casos següents: 

a} Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial 
de la Diputació de Barcelona o en modificacions de crédits aprovades pel Ple. 

Es considera que una subvenció esta consignada nominativament en el 
Pressupost general quan el nom del beneficiari figura en una aplicació inclosa 
en el pressupost inicial o en modificacions posteriors aprovades pel Ple. El 
credit disponible d'aquesta aplicació pressupostaria és l'import maxim de la 
subvencíó a concedir. 

b} Subvencions, l'atorgament o la quantia de les quals esta imposada a 
l'Adminístració per una norma de rang legal. 

e) Altres subvencions per a les quals s'acrediten raons d'interés públic, social, 
economic o humanitari, o altres de degudament justificades, que en díficultin 
la convocatoria pública mitjani;ant concurrencia competitiva. 

d} Les que siguin conseqüencia d'un instrument aprovat amb caracter general o 
d'un acte, contracte o concert que hagi complert les exigéncies de publicitat i 
concurrencia. 

4. En el cas que es vulgui promoure la concurrencia entre potencials beneficiaris 
peró es justifiqui la conveniencia de no establir competitivitat entre les sol-licituds 
respectives, es poden aprovar convocatóri.es públiques que prevegin la posterior 
concessió directa de subvencions en els termes previstos al títol VII d'aquesta 
ordenan9a. 

5. La tramitació deis procediments de concessió esmentats en qualsevol de les 
seves f as~s, haura de fer-se utilitzant mitjans electrónics, informatics i telematics, 
habilitats a l'efecte, sempre que en els corresponents instruments reguladors 
s'estableixi ia seva admissibilitat. 
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TíTOL V. PROCEOIMENT DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 

Article 17. lnici del procediment 

Per tal de donar compliment al que disposa l'article 17.2 de la LGS, aquesta 
Ordenanc;a general de subvencions té el caracter de base reguladora general a tots 
els efectes i resulta aplicable a tots els procediments de concessió de subvencions 
atorgades per concurrencia competitiva. 

El procediment per a la concessió de subvencions en regim de concurrencia 
competitiva s'inicia sempre d'ofici amb l'aprovació previa de la convocatoria que ha 
de regir la concessió de les subvencions. 

Article 18. Bases reguladores específiques 

Per a totes les subvencions que s'hagin de concedir mitjanc;ant concurrencia 
competitiva, i amb l'objecte de dotar d'una major concreció el marc normatiu 
aplicable a un procediment, s'han d'elaborar les corresponents bases específiques, 
d'acord amb allo que preveu l'article 23.2.a) de la LGS, les quals s'han d'aprovar 
conjuntament amb la convocatoria de subvencions. 

Article 19. Convocatoria 

1. La convocatOria, que ha d'incorporar les bases reguladores específiques 
recollides en l'article anterior, ha de tenir necessariament el contingut següent: 

a) lndicació de l'aprovació de l'Ordenan9a general de subvencions i el diarf 
oficial on s'ha publicat. 

b) Ouantia total maxima de les subvencions i aplicació o aplícacions 
pressupostaries on s'imputa l'import de la subvenció. 

e) Ouantia addicional a qué fa referencia l'article 58.2 det RLGS, si escau. 

d) Objecte, condicíons i finalitat de la concessió de la subvenció. 

e) lndicació que la concessió s'efectua per concurrencia competitiva. 

f) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d'acreditar-los, així 
com també el termini i la forma en que els beneficiaris han de presentar 
les sol·licituds. 
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g) Criteris de valoració de les sol-licituds i, si escau, ponderació d'aquests 
criteris. 

h) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris pera determinar-la. 

i) Composició de l'órgan competent pera l'ordenació, instrucció i resolució 
del procediment de concessió. 

Termini i forma de justificar l'aplícació deis fans a l'activitat 
subvencionada, d'entre les prevístes a l'artícle 39 d'aquesta ordenan~a. 

En el cas de justificació per móduls, cal indicar la unitat física de 
mesura de l'activitat i l'import unitari del módul. 

En el cas de justificació mitjan~ant compte justificatiu amb aportació 
d'informe d'auditor, cal determinar l'abast de la revisió a efectuar per 
!'auditor i manifestar expressament si les despases de !'auditor es 
consideren subvencionables i fins a quin límit. 

k) Mesures de garantia que es consideri necessari constituir, mitjans per a 
constituir-la i procediment de cancel· ladó, llevat que se'n justitiqui la 
improcedencia. 

1) Forma de pagament í, si és procedent, possibilitat d'efectuar pagaments 
avan~ats i/o a compte. 

m) Circumstancies que poden donar lloc a la modificació de la resolució. 

n) Possibilitat, o no, de compatibilitzar arnb altres subvencions o ingressos 
amb la mateixa finalitat. 

o) Termini de resolució i notificació, que no ha d'excedir deis tres mesos 
des de la finalització del termini de presentació de les sol-licituds. 

p) Mítjans de notificació o publicació. 

q) Possibilitat de reformulació de sol-lícituds, si s'escau. 

r) Recursos contra la resolució. 

s) Mesures de difusió que ha d'adoptar el beneficiari per donar publicitat 
del finan~ament per part de la Diputació de l'activitat subvencionada. 

2. L'extracte de la convocatoria s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Províncía de 
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com 
també a la Seu electrónica. 
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Article 20. Criteris de valoració 

1. En relació amb el que dísposa el punt 1.g) de l'article anterior, les convocatories 
han de concretar els criteris de valoració de les soHicituds, i no se'n po.den 
utllitzar d'altres que els previstos expressament. 

2. Els criteris han de ser objectius, proporcionals i referits a l'objecte de la 
subvenció. Així mateix, han d'indicar la puntuació atribui'da. Cuan per raons 
justificades no sigui possible atribuir una puntuació a cada criteri, s'ha de 
considerar que tots tenen el mateix pes relatiu en la valoració de les sol· licituds. 

3. En el cas que el procediment de valoració s'articuli en fases, s'ha d'indicar en 
quines fases s'aniran aplicant els diferents criteris, així com també el llindar 
mínim de puntuació exígit al soHicitant pera continuar en el procés de valoració. 

4. Les subvencions s'han d'atorgar als sol-licitants que obtinguin la millar valoració 
d'entre els que hagin acreditat el compliment de'ls requisits necessaris pera ser 
beneficiaris, tot i que també es pot establir un llíndar mínim de puntuació. 

Article 21 . Sol-licituds 

1. Per a la concessió de subvencions cal la prevta sol·licitud del possible 
beneficiari, en la qual s'ha de fer constar el següent: 

a) ldentificació de qui subscriu la sol· licitud i del caracter amb qué ho fa. 
Cal aportar cópia del DNI i, en cas d'actuar en nom d'una altra persona 
física o jurídica, ha d'acreditar la representació legal o els poders 
atorgats. 

b) ldentificació de qui ha de ser el beneficiari. Cal adjuntar: 

Les persones físiques, copia del DNI. 
Les persones jurídiques, els documents següents: 

1. Copia de l'escriptura o document de constitució, deis estatuts o 
acta fundacional de la societat o entitat en que han de constar 
les normes que en regulen l'activitat, degudament inscrits en el 
registre corresponent. 

2. Copia del NIF de la societat o entitat. 

c) Memoria de l'obra o actívitat a subvencionar. Si l'objecte de la 
subvenció sol·licitada és el finan9ament general indiferenciat de les 
activitats del beneficiari, s'ha d'adjuntar una memoria de les activitats a 
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realitzar al llarg de l'any peral qual se sol·licita la subvenció i se n'ha de 
jushficar la seva necessitat. 

d) Pressupost total de l'objecte de la subvenció amb indicació del detall 
desglossat per partides deis ingressos i les despeses previstes en 
l'execució. 

e) lndicacló dé sí la destinació final de la subvenció és transferir-la 
totalment o parcialment a un altre ens o entitat. 

f) Decla.ració de les subvencions o altres ingressos obtinguts o sol·licitats 
per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a la Diputació de 
Barcelona les que s'obtinguin en el futur. 

g) Compromfs de complir les condicions de la subvenció. 

h) Documentacíó acreditativa deis requisits específícs exigits. 

i) Dades del compte bancari al qual, si l'activitat proposada és 
subvencionada, s'ha de transferir l'import de la subvenció. 

D Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributaries, 
ambla Seguretat Social i ambla Diputació de Barcelona. 

k} Declaració responsable conforme l'activitat a executar no suposa 
contacte habitual amb menors i, en cas contrari, que es disposa deis 
corresponents certificats legalment establerts per a acreditar que les 
persones que participen en el projecte no han estat condemnades amb 
sentencia terma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat 
sexual s. 

1) Declaració responsable relativa a les retribucions anuals deis organs de 
direcció o administració, en cas que els sol·licitants siguin persones 
jurídiques i no administracions públiques, per tal que, si són 
beneficiaries d'una subvenció d'import superior a 10.000 €, la Diputació 
les fací públiques de conformitat arnb la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon 
govern. 

2. La documentació que ja estigui en poder de la Diputació es considera 
presentada, sempre que sigui vigent i ho acrediti el sol·licítant. 

3. Quan s'observin detectes o omíssions en les soHicituds, o es consideri necessari 
ampliar la informació que contenen, es pot donar als sol·licitants un termini, que 
no pot excedir de deu dies habils, per a solucionar els detectes o omissions o per 
a ampliar la informació. El termini ha de ser el matei.x pera tots els sol·licitants. 
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4. La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l'autorització del soHicitant 
per tal que, en el cas de resultar beneticiari, la Diputació de Barcelona obtingui de 
forma directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la 
Seguretat Social! a través de certificats telematics. El soHicitant pot denegar 
aquest consentiment mitjani;ant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda 
obli1gat a aportar les certificacions previstes a l'article 45 d'aquesta ordenan<_;:a. 

Article 22. lnstrucció 

1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions es desenvolupa a 
través de dos organs: l'organ instructor i l'organ coHegiat. 

2. La condició d'organ instructor correspon al centre gestor que promou la 
convocatoria. 

Aquest órgan verifica el compliment de les condicions o els requisits que han de 
reunir els soHicitants per a adquirir la condició de beneficiaris, i efectua una 
preavaluació que determina les soHicituds que passen a la fase d'avaluació. Així 
mateix, avalua les soHicituds d'acord amb els criteris de valoració establerts a la 
convocatoria i n'estableix la corresponent puntuació. 

El resultat d'aquesta avaluació es materialitza en un informe, que es remet a 
l'organ coHegiat, en el qual consten: 

a) Les soHicituds presentades, ambla indicació de les no admeses. 
b) La puntuació atorgada a cada sol·licitud admesa. 
c) L'ordre de les soHicituds de conformitat amb la puntuació aconseguida. 
d) La quantia individual de les subvencions proposades. 
e) Les soHicituds desestimades, amb l'especificació deis motius. 

3. L'organ coHegiat esta integrat per un nombre senar de membres polítics i 
tecnics, que estableix la convocatoria, i el presideix el president delegat de l'area 
que tingui la competencia material pera atorgar la subvenció o la persona que el 
substitueixi. En qualsevol cas, n'ha de formar part un representant de la 
Presidencia de la Diputació. 

L'órgan coHegiat examina la valoració efectuada per l'organ instructor i, si escau, 
propasa les esmenes oportunas. La seva tasca es formalitza en una acta, en que 
concreta el resultat de la valoració et actuada. 
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Article 23. Resolució 

1. L'organ instructor, a la vista de l'expedient i de l'acta de l'organ col ·legiat en qué 
aquest emet un informe favorable sobre la seva proposta, !'eleva a l'órgan 
concedent perqué l'aprovi. 

2. No obstant aixo, si l'import de les subvencions proposades és inferior al sol-licitat, 
i sempre que la convocatoria ho prevegi, es pot instar el beneficiari que reformuli 
la sol·licitud a fi d'ajustar els compromisos i les obligacions a la subvenció 
atorgable, tot aixo d'acord amb el procediment prevista les lnstruccions de gestió 
i justificació de subvencions. 

3. En tots els casos, la resolució de concessió ha de contenir la relació de 
beneficiaris, ractivitat subvencionada, l'import concedit, així com també les 
soHicituds desestimades arnb la indicació del motiu de desestimació. 

4. El procediment de concessió de les subvencions s'ha de resoldre en un termini 
de tres mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de 
sol· licituds. 

5. No es poden atorgar subvencions per una quantia superior a la que determina la 
convocatoria. 

Article 24. Acceptació 

1. Perqué la subvenció sigui efectiva, cal que el beneficiari accepti, sense reserves, 
la subvenció i les condicions amb que s'ha concedit, en la forma i el termini que 
assenyali la convocatoria. 

Si el beneficiari no presenta l'acceptació de la subvenció en el termini establert o 
hi formula reserves, la Diputació de Barcelona pot optar. discrecionalment, entre 
concedir un nou termini per a l'acceptació o considerar que el beneficiari ha 
renunciat a la subvenció. 

2. Es pot preveure la possibilitat que l'acceptació s'entengui efectuada tacitament, si 
en el termini previst a la convocatoria des de la notificació de la concessió el 
beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions. 

3. En el cas de subvencions formalitzades mitjani;ant un conveni, l'acceptació 
s'entén que s'efectua amb la signatura del conveni per part del beneficiari. 

4. Les subvencions no formalítzades amb un conveni i aquelles en que s'hagin 
d'efectuar pagaments anticipats sempre requereixen una acceptació expressa. 
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Article 25. Modificacions de la resolució de concessió 

1. Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini 
d'execució de l'activitat subvencionada, es pot modificar, d'ofici o previa 
sol·licitud del beneficiari, l'import, l'activitat, el termini d'execució i altres 
obligacions, sempre que s'hagi produH una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció i no es perjudiquin els interessos de 
tercers. 

2. Així mateix, quan es consideri opof1ú, es pot concedir una prorroga del termini de 
presentació de les justificacions, d'ofici o previa sol·licitud del beneficiari, la qual 
s'ha d'aprovar abans de la finalització del termini inicial. 

3. Les prorrogues del termini de justificació que eventualment puguin concedir-se 
no poden superar la meitat del termini inicial. 

4. En el supósit de les modificacions tramitades d'ofici, és necessari efectuar el 
tramit d'audiéncia previa del beneficiari durant un període de deu dies. 

5. Tetes les modificacions substancials han de ser objecte de publicitat pels 
mateixos mitjans utilitzats pera la concessió inicial. 

T íTOL VI. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA 

Article 26. Concessió directa 

1. La concessió directa és una forma excepcional d'atorgament de subvencions a la 
qual únicame~t es pot recórrer en algun deis suposits especificats a l'article 16.3 
d'aquesta ordenanc;:a. 

2. La concurrencia del supósit previst a l'apartat 16.3.c) d'aquesta ordenanc;:a relatiu 
a les subvencions atorgades per raons d'interés públic, social, económic o 
humanitari, o altres de degudament justificades que en dificultin la convocatoria 
púb.lica mitjarn;ant concurrencia competitiva, s'ha d'acreditar amb un informe 
tecnic específic que motivi suficientment les circumstancies del casen concret. 

Aquest informe haura de tenir el següent contingut mínim: 

a) Antecedents 
b) Objecte de la subvenció 
e} Compromisos assumits per la corporació 
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d) Motivació de la concessió de la subvenció amb la justificació detallada de 
les raons que acrediten !'interés públic economic o humanitari. 

e) Raons que dificulten la concessió de la subvenció mitjanc;ant convocatoria 
pública. 

3. No poden ser objecte de subvenció directa les actuacions que hagin concorregut 
o que haurien pogut concórrer a procediments subjectes a una convocatoria. 

Article 27. Bases reguladores especifiques 

La resolució de concessió d'aquestes subvencions i, si escau, els convenís amb que 
s'instrumentin, ha d'establir les condicions i els compromisos aplicables, i té el 
caracter de bases reguladores específiques de la concessió. 

Article 28. Sol.licitud 

1. Per a la concessió de la subvenció cal la previa sol·licitud del possible 
beneficiari, en els termes que preveu l'article 21 d'aquesta ordenanc;a. 

2. El contingut i el tramit d'esmenes de la sol·licitud s'han d'ajustar al que disposa 
l'article 21 .3 d'aquesta ordenanga. 

3. La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l'autorització del 
soHicitant per tal que, en el cas de resultar beneficiairi, la Diputació de Barcelona 
obtingui de forma directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions 
tributaries i amb la Seguretat Social a través de certificats telematics. El 
soHicitant pot denegar aquest consentiment mitjangant un pronunciament 
exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l'article 45 d'aquesta ordenanc;a. 

Article 29. Res,olució de concessiá 

1. La resolució de concessió de la subvenció, independentment de si es formalitza 
o no amb un conveni, ha d'incorporar els aspectes següents: 

a) Justificació de la concurrencia d'algun deis suposits que habiliten la 
concessió directa de la subvenció. 

b) Termini d'execució de l'activitat pera la qual se soHicita la subvenció. 

e) Termini pera justificar la subvencíó. 
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d) . Forma de justificaeió per part del beneficiari del compliment de la finalitat i de 
l'aplicació deis fons que es concedeixin, d'entre les que es preveuen a 

· 1•article 39 d'aquesta ordenanc;a. 

e) Possibilitat d'efectuar pagaments a compte i/o anticipats i, si escau, 
garanties que han d'aportar els benef iciaris. 

f) lndicació de la compatibilitat amb l'obtenció d'altres subvencions o ajudes 
per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol entitat pública o privada, 
nacional o internacional. 

2. El procediment de concessió de les subvencions s'ha de resoldre en el termini de 
tres mesas des de la data de presentació de la sol·licitud. La manca de resolució, 
di ns d'aquest termini, té caracter de desestimació. 

3. Perque la subvenció sigui efectiva, el beneficiari ha d'acceptar, sense reserves, la 
subvenció i les condicions amb que s'ha concedit, en la forma i el termini que 
assenyali la resolució de concessió. 

A aquests efectes, s'ha d'ajustar al que disposa l'article 24 d'aquesta ordenanc;a. 

4. La resolució de concessió pot ser objecte de modificació en els mateixos termes 
que recull l'article 25 d'aquesta ordenanc;a respecte al procediment de concessió .... 

1
'"" ~ 

1
.;e per concurrencia competitiva. 

,'- r.~~ r;-
<1 Jt ~·l~ d 
~ ~ ~ : ~ e TíTOL VII. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ OIRECT A AMB 
e-~ :.· ~~ > CONCURRENCIA -r/ ~xlrK ~ 

Article 30. Concessió directa amb concurrencia 

Aquest procediment és aplicable en els casos de línies subvencionadores en que es 
preveu !'existencia d'una pluralitat de potencials beneficiaris, í en qué, a més, hi ha la 
voluntat de no establir competitivitat entre les soHicituds en atenció a raons d'interes 
públic degudament motivades. 

Amb aquest procediment es dóna compliment als principis de publicitat, concurrencia 
i objectivitat i, així mateíx, s'elimina qualsevol discrecionalitat en l'atorgament. 
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Article 31 . Bases especifiques 

Per tal de dotar d'una major concreció el marc normatiµ ~ able a un procediment 
de concessió directa de subvencions arnb concurrencia, s'han d'aprovar unes bases 
reguladores especifiques, d'acord amb la possibilitat recollida a l'article 23.2.a) de la 
LGS. Aquestes bases reguladores s'han d'aprovar conjuntament amb la 
convocatoria de subvencions. 

Article 32. Convocatoria 

1. La convocatoria, que incorpora les bases reguladores específiques recollides en 
l'article anterior, ha de tenír el contingut que preveu l'article 19 d'aquesta 
ordenanc;a, llevat deis aspectes que per la naturalesa d'aquest procediment no 
siguin aplicables, i ha d'establir un termini de presentació de soHicituds obert i 
prou ampli perqué no es concentrin en el temps. 

2. La convocatoria ha d'establir els requisits i les condicions que han de complir els 
sol· licitants, així com també els criteris de determinació de l'import a concedir, i 
ha de preveure que les subvencions s'atorguin de forma directa i successiva fins 
que s'esgoti el credit disponible. 

3. Els criteris d'atorgament que fixa la convocatOria han de permetre establir, no 
una prelació de soHicituds, sinó un ' lindar de puntuació mínima a superar per tal 
de ser benef iciari i per tal de fixar l'import de la subvenció. 

4. L'extracte de la convocatbria s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com 
també a la Seu electrónica. 

Article 33. Sol·licitud 

1. Pera la concessió de la subvenció cal la prevía sol· licitud del possíble beneficiari 
en els termes que estableix l'article 21 d'aquesta ordenan~a. 

2. El contingut i el tramit d'esmenes de la sol·licitud s'han d'a.justar al que disposa 
l'article 21.3 d'aquesta ordenan~a. 

3. La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l'autorització del 
sol-licitant perta~ que, en el cas de resultar beneticiari, la Diputació de Barcelona 
obtingui de forma directa l'acreditació d'estar al corrent de l·es obligacions 
tributaries i amb la Seguretat Social a través de certificats telematics. El 
soHicitant pot denegar aquest consentiment mitjanc;ant un pronunciament 
exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certíficacions previstes a 
l'article 45 d'aquesta ordenan~a. 
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Article 34. lnstrucció 

1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions es desenvolupa a 
través de l'organ instructor. 

2. La condició d'órgan instructor correspon al centre gestor que promou la 
convoca tória. 

Aquest organ verifica el compliment de les condicions o requisits que han de 
reunir els sol·licitants per a adquirir la condició de beneficiaris i, així mateix, 
avalua les soHicituds d'acord amb els criteris de valoració establerts a la 
convocatoria, tot establint la corresponent puntuació i ffxant l'import de la 
subvenció. 

Article 35. Resolució 

1. L'organ instructor, a la vista de l'expedient, eleva la proposta de concessíó a 
l'organ concedent. 

2. La resolució es pot fer de forma individualitzada i successiva o de forma 
col·lectiva pera les soHicituds rebudes durant un determinat període de temps. 

3. Aquestes resolucions han de contenir la identificació del beneficiari, l'activitat 
subvencionada, l'import concedit, així com també les soHicituds desestimades 
amb la indicació del motiu de la desestimació. 

4. El procediment de concessió de les subvencions s'ha de resoldre en el termini de 
tres mesos a comptar de la data de presentació de la sol· licitud. 

5. No es poden atorgar subvencions per una quantia superior a la que determina la 
convocatoria. 

6. Perqué la subvenció sigui efect~va, el beneficiari ha d'acceptar, sense reserves, la 
subvenció i les condicions amb qué s'ha concedit, en la forma i el termini que 
assenyala la resolució de la concessíó, d'acord amb el que disposa l'article 24 
d'aquesta ordenam;a. 

7. La resolució de concessió pot ser objecte de modificació en els mateixos termes 
que recull l'article 25 d'aquesta ordenan~a respecte al pfocediment de concessió 
per concurrencia competitiva. 
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TíTOL VIII. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS 1 TRA 

Article 36. Publicitat de les convocatories i les eoncessions 

1. L'extracte de la convocatoria aprovada en el marc d'un procediment de concessió 
de subvencions per concurrencia competitiva, i també l'aprovada en el marc d'un 
procediment de concessió directa de subvencions amb concurrencia, ha de ser 
objecte de la corresponent publicitat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, i a la Seu 
electrónica de la Diputació de Barcelona. 

2. La concessió de les subvencions és objecte de publicitat a través de la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, la qual opera com a Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions. 

3. Mensualment s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
totes les subvencions concedides per qualsevol procediment, esrnentant la 
convocatOría, l'aplicació pressupostaria a la qual s'imputa, el beneficiari, la 
quantitat concedida i l'objectiu o finalitat de la subvenció. Així mateix, també són 
objecte de comunicació les altres actuacions que afecten les subvencions 
concedides, com ara modificacions, pagaments, reintegraments i sancions, entre 
d'altres. 

4. La concurrencia als processos de concessió de subvencions implica la 
manifestació tacita del consentiment inequívoc al tractament i a la publicació de 
dades de caracter personal en els termes establerts a l'apartat 1, d'acord amb el 
que preveuen. la Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció oe dades 
de caracter personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que 
n'aprova el Reglament de desenvolupament, tret que la convocatoria indiqui una 
altra cosa. 

5. No s'han de publicar les subvencions concedides quan la publicació de les dades 
del beneficiar!, per raó de l'objecte de la subvenció, pugui ser contraria al respecte 
i la salvaguarda de l'honor, la intimitat personal o familiar de les persones físiques 
en virtut del que estableix la Llei organica 1 /1982, de 5 de maig, sobre protecció 
civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i a la propia imatge, o la Llei organica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caracter personal i al 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que n'aprova el Reglament de 
desenvolupament, sempre que l'excepció a la publicitat assenyalada a l'apartat 2 
s'hagi prevista la normativa reguladora de la subvenció. 
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Article 37. Transparencia en t'activitat subvenciona! 

1. D'acord amb alló que preveu l'article 8.1.g) de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern, la 
Diputació de Barcelona esta obligada a fer publica la informació relativa a les 
convocatóries i l'atorgament de subvencions i ajuts públics. 

2. En compliment d'aquesta obligació, la Diputació facilitara mitjanyant el seu Portal 
de transparencia la informació exigida per l'article 15 d'aquesta Llei, i 
concretament: 

a) Les subvencions i ajuts que es té previst convocar durant l'exercici 
pressupostari, amb indicacíó del seu objecte o finalitat i els objectius d'utilitat 
pública o social que es pretenen assolir, mitjanyant la publicació del Pla 
Estratégic de Subvencions. 

b) Les subvencions i ajuts püblics atorgats amb indicació del seu import, objecte 
i beneficiaris, sigui quin sigui el seu procediment de concessió, i preservant la 
identitat deis beneficiaris en el cas de subvencions concedides per motius de 
vulnerabilitat social. 

c) La informació relativa al control financer de subvencíons i els ajuts públics 
atorgats. 

d) La jusMicació o retiment de comptes per part deis beneficiaris de la subvenció 
o ajut atorgats. 

3. La Diputació de Barcelona vetllara per tal que la informació facilitada sigui vera y, 
objectiva, permanentment actualitzada, accessible, comprensible, ordenada de 
forma tematica i consultable amb mitjans informé.tics de formats tacilment 
comprensibles. 

TÍTOL IX. GESTIÓ 1 JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS 

Artícle 38. Consideracíons previes 

1. Els beneficiaris estan obligats a justificar la realització de l'activitat per a la qual 
fou concedida la subvenció, així com també el compliment de la seva finalitat, les 
condicions imposades i els objectius previstos. 

2. La justificació de les subvencions ha de ser presentada pel beneficiari. 
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L justificació de les subvencions per part del beneficiari ha de tenir !'estructura i 
abast que es determini en els instruments reguladors de la concessió i ha de 

correspondre a una de les modalitats descrites a l'article següent. 

En qualsevol cas, sempre ha d'incloure: 

a) Una memoria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions 
imposades en els instruments reguladors de la concessió, amb indicació de 
les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 

b) Una memoria económica justificativa del cost total de les activitats 
realitzades amb el contingut previst als articles 72.2, 74.5, 75.2 i 78 del 
RLGS, segons la modalitat de justificació emprada d'entre les que es 
descriuen a l'article següent. 

4. S'ha de justificar el cost total de l'activitat amb la indicació de si aquest ha estat 
finangat amb carrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis del beneficiari o amb carrec a subvencions rebudes d'altres ens 
concedents pera la mateixa finalitat. 

5. La justificació s'ha de presentar dins del termini maxim previst als instruments 
reguladors de la concessió. 

Si transcorregut el termini establert el beneficiarí no ha presentat la documentació 
justificativa, el centre gestor ha de requerir-lo per tal que la presentí en el termini 
improrrogable de quinze dies habils. Si transcorregut aquest termini no la 
presenta, es pot revocar la subvenció amb reintegrament de les quantitats 
percebudes, si s'escau. 

Article 39. Modalitats de justificacions 

1. Compte justíficatiu amb l'aportació de justificants de la despesa, que ha 
d'incloure: 

1) La memoria económica del cost total de l'activitat, acompanyada deis 
justificants de les despeses incorporades a la relació i, si escau, de la 
documentació acreditativa del pagament 

2) Els documents justificatius que s'han de presentar són factures, minutes o 
altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el trafic jurídic 
mercantil o amb eficacia administrativa, préviament determinats en els 
instruments reguladors de la concessió de la subvenció. Aquests 
documents han de reunir tots els requisits legals exigibles i han de ser 
originals, llevat que els esmentats instruments permetin la presentació de 
copies compulsades. 
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2. Compte justificatiu amb un informe d'auditor, sempre que: 

1) El compte justíficatiu vagi acompanyat d'un informe emes per un auditor 
de comptes, inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes i designat 
d'acord amb el que preveu l'article 74.2 RLGS. 

2) La revisió duta a terme per !'auditor es faci amb l'abast que determini 
l'instrument regulador de la concessió i arnb subjecció al que estableix 
l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, o la norma que la substitueixi. 

3. Compte justificatiu simplificat, només per a les subvencions concedidas per un 
import de fins a 20.000 €. 

4. Moduls, en el supósit que l'acHvitat subvencionable sigui mesurable en unitats 
físiques i que aquestes unitats siguin quantificables economicament de forma 
motivada. 

6. Estats comptables, en el suposit que d'ells se'n pugui deduir la informació 
necessaria per a determinar la quantia de la subvenció i que hagin estat 
previament auditats. 

El contíngut i l'abast deis estats comptables han de ser els previstos a l'article 80 
del RLGS. Són una modalitat aconsellable per a justificar subvencions que tinguin 
per objecte el fínan~ament general de les activitats d'una entitat, d'acord amb el 
suposit excepcional prevista· l'article 15.1 d'aquesta ordenan~a. 

7. Certificació de funcionari públic. Si el beneficiari és una Administració pública, tant 
si la subvenció s'ha destinat a finan9ar inversions com activitats, es pot acceptar 
com a justificació una memoria de l'actuació i una certificació acreditativa de les 
despases efectuades signada per un funcionari públic habilitat en l'exercici de les 
seves f uncions, i els justif icants concrets quedaran a disposició de la Diputa ció de 
Barcelona per si considera oportú examinar-los. 

En el cas de subvencions concedides a ajuntaments en qué l'activitat és 
executada per un ens de titu laritat íntegrament municipal, es pot emprar el 
procediment de justificació previst al punt anterior, si bé el certificat ha d'acreditar, 
a més, la titularitat íntegrament municipal de l'ens que executa l'activitat 
subvencionada. 

Article 40. Ús deis comptes justificatius 

1. El compte justificatiu simplificat només és utilitzable com a forma de justificació en 
les subvencions d'import inferior als 20.000 €, per a les quals és la modalitat de 
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a) Pera les subvencions d'import superior als 3.000 € i fins als 20.000 €,cal 
que el centre gestor faci comprovacions sobre un mostreig de les 
despeses justificades en els termes previstos a les lnstruccions de gestió i 
justif icació de subvencions. 

b) Per a les subvencions de fins a 3.000 €, les comprovacions a efectuar 
queden al criteri del centre gestor. 

2. En les subvencions d'import superior als 20.000 €, és d'ús preferent la modalitat 
de compte justificatiu amb informe d'auditor. 

3. Els criteris de preferencia anteriors, ho són sense perjudici de la possibilitat d'ús 
del compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa o de qualsevol 
deis altres mitjans de justificació, quan es consideri oportú. 

Article 41 . Despeses subvencionables 

1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta 
ordenan\:a, les que de manera indubtable responen a la naturalesa de l'activitat 
subvencionada, resultin estrictament necessaries i s'efectu'in en el termini 
establert en els instruments reguladors de la concessió. En cap cas poden tenir 
un cost superior al valor de mercat. 

2. Llevat que en els instruments reguladors de la concessió hi hagi una disposició 
expressa en contra, es considera des pesa efectuada la que hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació 
determinat perla normativa reguladora de la subvenció. 

3. Si l'import de la despesa subvencionable és igual o superior a l'import del 
contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de 
diferents prove·idors, amb caracter preví a la contracció del compromís per a 
l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per 1·es 
característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el 
mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que 
la despesa s'hagi efectuat abans de la subvenció. 

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació o, si 
s'escau, en la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris 
d'eficiéncia i economia, i se n'ha de justificar l'elecció expressament en una 
memoria, si aquesta no recau en la proposta més económica. 
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4. Els instruments reguladors de la concessió poden establirl r cades de 
tipologies de despeses subvencionables o despeses no subvencionables, així 
com també establir límits quantitatius a la justificació de qualsevol de les tipologies 

. acceptades coma subvencionables. 

Les lnstruccions de gestió i justiticació de subvencions estableixen les regfes de 
subvencionalitat per a cada tipus de despesa aplicables si no hi ha cap regulació 
expressa. 

5. Els tributs són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. En cap cases consideren despeses subvencionables 
els impostes indirectes quan són susceptibles de recuperació o compensació, ni 
els impostas personals sobre la renda. 

6. El beneficiari pot imputar els costos indirectes a l'activitat subvencionada en la 
part que raonablement correspongui, d'acord amb els principis i les normes de 
comptabílitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests 
costos corresponguin al període en el qual efectivament es duu a terme l'activitat. 

Els costos indirectes no requereixen cap justif icació addicional. 

7. En el suposit de l'article 39.2 d'aquesta ordenan9a relatiu al compte justificatiu 
amb aportació d'informe d'auditor, les despeses derivades de la revisió del 
compte justificatiu per part de !'auditor de comptes només es consideren 
subvencionables si ho preveuen expressament els instruments reguladors de la 
concessió. 

Artícle 42. Subcontractació d'activitats subvencionades 

1. El beneficiari de subvencions per a activitats pot subcontractar l'execució total o 
parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció, de conformitat amb 
el que preveuen l'article 29 de la LGS i l'article 68 del RLGS. 

2. Als efectes d'aquesta ordenan9a, queda tora del concepte de subcontractació la 
contractació d'aquelles despeses en que hagi d'incórrer el beneficiari per a la 
realització, per si mateix, de l'activitat subvencionada. 

3. El beneficiari no pot concertar l'execució de les activitats subvencionades amb les 
persones o entitats previstes a l'article 29.7 de la LGS. 

Respecte a la ímpossibilitat de concertar activitats amb persones o entitats 
vinculades amb el beneficíari, cal atenir-se a la definició continguda en l'article 
68.2 del RLGS. Únicament és possible aquesta concertació si la contractació 
s'efectua d'acord amb les condicions normals de mercat i s'obté la prevía 
autorització de l'organ concedent. 
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aquest efecte, el beneficiari ha de sol·licitar aquesta autorització per escrit amb 
caracter previ a la celebració del contracte, la qual s'ha de resoldre en el termini 
maxim de dos' mesos. La manca de resolució, dins d'aquest termini, té caracter de 
desestimació. 

Les activitats que se subcontracten amb persones o entitats vinculades amb el 
beneficiari i que no compten amb la preceptiva autorització no es consideren 
despeses subvencionables. 

Article 43. Comprovació i conservació de les justificacions 

1. El centre gestor que ha tramitat la concessió de la subvenció és el responsable de 
comprovar-ne la justificació. A aquest efecte, ha de comprovar que les 
jusfüicacions es presenten en els terminis fixats i les ha de comprovar formalment, 
i pot requerir el beneficiari perqué esmeni els detectes, completi la documentació 
o ampliT la informació. 

2. En el cas de justificació mitjam;ant compte justificatiu simplificat, de conformitat 
amb el que preveu l'articl.e 75.3 del RLGS, el centre gestor ha de comprovar una 
mostra deis justificants de les despeses relacionades en la memoria económica, 
per tal d'obtenir una evidencia raonable de l'adequada aplicació de ·la subvenció, i 
ha de requerir el beneficiari perqué els aporti. 

En la respectiva convocatoria o acord de concessió s'han de fer constar els criteris 
de mostreig per a la selecció de justificants, d'acord amb el que preveuen les 
lnstruccions de gestió i justificació de subvencions. 

Per a les subvencions d'import fins als 3.000 €, les comprovacions a efectuar 
queden a criteri del centre gestor. 

3. El centre gestor pot comprovar el valor de mercat de les despeses 
subvencionades, utilitzant els criteris assenyalats a l'art. 33 de la LGS. 

4. Si com a conseqüéncia d'aquestes comprovacions s'estima que les justificacions 
presentades són correctes, el centre gestor proposara el pagament corresponent 
o, en cas que el pagament s'hagi fet amb caracter avan9at, el donara per justificat. 

5. En el cas que es produeixi una desviació entre el cost final de l'activitat i el 
pressupost inicial, el possible pagament, reducció o revocació de la subvenció es 
determina en funció deis criteris previstos a la convocatoria i, si no n'hi ha, de 
conformitat amb els previstos a les lnstruccions de gestió i justificació de 
subvencions. 
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Article 44. Pagament de la subvenció 

1. Amb caracter general el pagament de les subvencions s'efectua contra la 
presentació de les justificacions de l'activitat subvencionada. 

2. Quan així estigui previst als instruments reguladors de la concessió, es poden 
efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant justificacions 
parcials de l'activitat efectuada. 

3. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció, abans de la justificació, 
s'efectua en casos puntuals que s'han d'explicitar i justificar adequadament en els 
instruments reguladors de la concessió. En aquest cas el termini per a presentar 
les justificacions és el que estableixen aquests ínstruments reguladors. 

4. En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es poden exigir 
garantles aJs perceptors a fi d'assegurar la realització total de !'obra o activitat 
subvencionada i el compliment deis objectius de la subvenció. 

No s'autoritza el pagament de cap subvenció al beneficiari que no hagi presentat, 
dins del termini previst, les justifícacions relatives a subvencions anteriors 
pagadas amb caracter anticipat. 

5. En tots els casos, si el benef iciari és deutor de la Diputa ció de Barcelona. es pot 
efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes. 

6. Els centres gestors han de vetllar per tal que no es proposi cap pagament a favor 
deis beneficiaris que no hagin presentat, dins del termini previst, les justificacions 
relatives a subvencions concedides anteriorment. 

Article 45. Acreáitació del compliment d'obligacions tributaries i amb la 
Seguretat Social 

1. No es pot efectuar cap pagament si no consta acreditat fefaentment mitjan9ant 
les corresponents certificacions que el benef iciari es traba al corrent de les 
obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els articles 
18 i següents del RLGS. 

2. No obstant aixo, en els suposits previstos a l'article 24 del RtGS es pot substituir 
aquesta acreditació amb una declaració responsable. 
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En aquests casos, es considera que la declaració responsable presentada amb la 
sol·licitud té una validesa maxima de sis mesas des de la data d'emissió, de 
manera que no cal presentar-ne una de nova mentre aquest termini no hagi 
expirat. 

3. En el cas que el beneficiari no s'hi hagi oposat de forma expressa, la Diputació de 
Barcelona obtindra de forma directa aquestes acreditacions per mitjans 
telemátics. 

TíTOL XI. PROCEDIMENT DE G ESTIÓ P RESSUPOSTÁRIA 

Article 46. Procedíment d'aprovació de la despesa i del pagament 

1. Les subvencions tenen la consideració de despeses públiques i la seva efectivitat 
esta condicionada a !'existencia de credit pressupostari adequat i suficient. 

2. L'aprovació de la convocatoria suposa també la de la despesa, i s'ha de 
confeccionar la corresponent operaGió comptable de retenció o d'autorització de la 
despesa, de conformitat amb el que estableixen les lnstruccions de gestió i 
justificació de subvencions. 

3. La resolució deis expedients de concessió, tant directa com amb concurrencia, 
comporta l'aprovació del compromís de despesa i la confecció de la corresponent 
operació cornptable de disposició de la despesa. de conformitat amb el que 
estableixen les lnstruccions de gestió i justificació de subvencions. 

4. Pel que fa al pagament, amb independencia de si té caracter avan9at o no, cal 
tramitar i aprovar el corresponent reconeixement de l'obligació. 

5. En els casos en que per motius previstos en els instruments reguladors de la 
subvenció calgui aprovar modificacions en les concessions que tinguín 
transcendencia económica, cal regularitzar comptablement les fases de despesa 
que calgui mitjanºant els corresponents ajustaments de valor. 

6. L'aprovació de tates les fases del procediment esmentades requereix el tramit de 
fiscalització previa per part de la lntervenció General. 
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TíTOL XII. DE LA PERDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE 
SUBVENCIONS 1 DEL REINTEGRAMENT 

Article 47. lnvalidesa de les resolucions de concessió de subvencions 

1. Són causes de nul-litat de les resolucions de concessió: 

a) Les ;ndicades a l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions púbfiques. 

b) La carencia o insuficiencia de credit pressupostari. 

2. Són causes d'anul-labilitat de la resolucíó de concessió les altres infraccions de 
l'ordenament jurídic, en especial de les regles contingudes a la LGS, de 
conformitat amb el que disposa l'article 48 de la Llei 39/2015. 

3. La tramitació i declaració de nuHitat s'ha d'ajustar al que disposen l'art. 36 de la 
LGS i els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015. 

Article 48. Revocació 

1. La Diputació de Barcelona pot revocar totalment o parcialment la subvenció 
concedida en el casque el beneficiari: 

a) lncompleixi alguna de les obligacions imposades en els instruments 
reguladors de la concessió. 

b) Hagi obtingut pera la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions 
de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació de 
Barcelona superin el cost total de l'obra o de l'actívitat subvencionada o el 
percentatge fixat en la convocatüria. 

c) No hagi justificat adequadament la totalitat de l'import de les despeses 
subvencionables previstes a la convocatoria 

2. El procediment de revocació s'inicia d'ofici per acord de l'organ competent, per 
iniciativa propia o com a conseqüéncia d'una ordre superior, a petició raonada 
d'altres órgans o per denúncia. També s'inicia a ·conseqüencia de !'informe de 
control financer emes per la lntervenció General. 

3. En la tramitació del procediment s'ha de garantir, en tot cas, el dret d'audiencia de 
l'interessat, mitjan~ant la notíficació de la resolució d'inici i la concessió d'un 
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l - ermini de quinze dies per tal que aHegui el que consideri oportú o presentí els 
documents que estimi pertinents. 

Article 49. Renúncia 

1. El beneficiari pot renunciar a la subvenció I? qual cosa comporta que queda 
alliberat del compliment de la carrega, les condicions o l'afectació a la qual esta 
sotmesa la subvenció i perd el dret a exigir-la. 

La renúncia ha de ser previa a l'inici de l'activítat subvencionada o al cobrament 
de la subvenció. 

2. La renúncia pot tenir caracter parcial, i afectar als saldos derivats de justificacions 
inferiors a l'import de la subvenció concedida que siguin conseqüencía de 
desviacions pressupostaries en el cost de l'activitat. Aquestes desviacions hauran 
de ser admissibles d'acord amb alló establert a l'article 43.6 d'aquesta ordenan~a. 

3. La renúncia produ'ida una vegada efectuat el pagament parcial o total de la 
subvenció comporta el reintegrament de la quantitat percebuda. En aquest cas, el 
reintegrament no comporta el pagament de !'interés de demora, sempre que la 
renúncia estigui degudament justificada per causes alienes a la voluntat del 
beneficiario per for~a major. 

Article 50. Reíntegrament de subvencions satisfetes 

1. Quan a conseqüéncia de l'anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l'import 
definitiu sigui inferior a l'import pagat, el perceptor esta obligat a reintegrar-ne la 
diferencia. 

2. També esta obligat al reintegrament en el cas de: 

- Obten ció de 1·a subvenció f alsejant les condicions exigid es o amagant les que 
n'haurien impedit la concessió. 

- lncompliment total o parcial! de l'objectiu de l'activitat o del projecte. 
- lncompliment de l'obligació de justificar o justificació insuficient en els 

terminis establerts. 
- lncompliment de l'obligacíó d'adoptar mesures de difusió. 
- Resistencia, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i 

de control financer. 
- Altres supbsits previstos en la normativa de la LGS. 

3. El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposícions 
generals sobre procediments administratius aplicables a la Diputació de 
Barcelona. 
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4. En tant que tot reintegrament comporta la revocació previa de la subvenció, el 
procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació 
previst a l'article 48 d'aquesta ordenanca. El dret d'audiéncia de l'obligat al 
reintegrament queda garantit pel període d'aHegacions previst en el mateix 
article. 

5. La resolució del procediment de reintegrament ha d'identificar l'obligat a la 
devolució, les obligacions incomplertes acreditades, la causa de reintegrament 
d'entre les previstes a l'article 37 de la LGS i l'import de la subvenció a reintegrar 
juntament amb la liquidació deis interessos de demora. 

6. Els interessos de demora es calculen segons els tipus d'interes legals 
incrementats un 25%, llevat que la Llei general de pressupostos n'estableixi un de 
diferent, meritats des del moment del pagament fins a la data de l'acord de 
reintegrament. 

7. D'acord amb l'article 42.4 de la LGS, el termini maxim pera resoldre i notificar la 
resolució del procediment de reintegrament és de dotze mesos des de la data de 
l'acord d'iniciació, sens perjudic'i de les possibilitats generals d'ampliació o 
suspensió que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

8. El transcurs d'aquest termini sense que s'hagi1 notificat la resolució expressa 
produeix la caducitat del procediment, sens perjudici de continuar les actuacions 
fins a l'acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per a les 
actuacions realitzades fins a la finalització del termini esmentat. 

9. Les resolucions i els acords en materia de reintegrament de subvencions 
exhaureixen la via administrativa. 

1 O. La resol.ució es notifica a l'interessat i se'I requereix perqué realitzi el 
reintegrament corresponent en el termini i forma previst al Reglament general de 
recaptació. 

11. Aquests ingressos tenen el caracter de dret púb'lic. El període d'ingrés en via 
voluntaria és l'establert amb caracter genera~ per als ingressos directes. Si no 
s'ingressen en aquest per,íode, s'ha de procedir per via de compensació o de 
constrenyiment, d'acord amb el Reglament general de recaptació, mitjangant 
l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona (ORGT). 

12. En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regeix pel 
que disposen els articles del 36 al 43 de la LGS, i del 91 al 101 del RLGS. 
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TíTOL XIII. CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS 

Article 51. Control financer de les subvencions 

1. Sens perjudici de la fiscalització previa que s'ha de fer en materia de 
subvencions, de conformitat amb allo que preveuen els articles 213 i següents del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marv, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, s'ha d'exercir un control financer de les 
SL1bvencions d'acord amb el que preveu l'article 44 de la LGS. 

Tal com es preveu a les Bases d'execució del pressupost, el control financer de 
subvencions s'ha d'efectuar d'acord amb el que estableix al Pla anual 
d'actuacions de control. Així mateix, aquest control s'ha d'exercir respecte als 
beneficiaris de subvencions atorgades amb carrec als pressupostos de la 
Diputació de Barcelona, independentment de si la concessió s'ha ef ectuat per 
concessió directa o per concurrencia competitiva. 

El pla esmentat ha de determinar l'abast del control, que principalment té la 
finalitat de comprovar el compliment de les obligacions deis beneficiaris en la 
gestió i aplicació de la subvenció i en l'adequat i correcta finanvament de les 
activitats subvencionadas. 

2. La lntervenció General efectua el control financer de conformitat amb el que 
disposa el títol 111 de la LGS, Es pot contractar, a través del corresponent 
expedient de contractació, la coHaboració d'empreses privades d'auditoria per a 
la realització de controls financers de subvencions, les quals han de seguir la 
metodologia utilitzada perla mateixa lntervenció General. 

3. Els beneficiaris i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o de la seva 
justificació estan obligats a prestar coHaboració i a facilitar la documentació que 
els sigui requerida pel personal que efectu"i el control financer, el qual té les 
facultats següents: · 

a) Lliure accés a la documentació objecte de comprovació incloent-hi els 
programes i fitxers informatics. 

b) Lliure accés als locals de negoci i altres establiments o llocs on es 
desenvolupa l'activitat subvencionada. 

c) Obtenció de factures, documents equivalents i qualsevol altre document 
relatiu a les operacions on hi hagi indicis de la incorrecta obtenció o 
destinació de ta subvenció. 

d) Lliure accés a la informació de comptes bancaris relacionats amb les 
subvencions objecte de control. 
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4. Les facultats i els deures del personal controlador í el procedimen a l'exercici 
del control financer són els previstos en els articles del 47 al 50 de la LGS. 

5. Del resultat deis informes de control financer, se n'ha de donar compte al Ple de la 
corporació. 

TÍTOL XIV. INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES 11 

RESPONSABILITATS EN MATERIA DE SUBVENCIONS 

Article 52. lnfraccions i sancions administratives 

1. Constitueixen infraccions administrativas en materia de subvencions, les accions i 
omissions tipificades en els articles 52 i següents de la LGS. 

2. Les infraccions es consideren lleus, greus o molt greus d'acord amb els suposits 
de la LGS, i s'apliquen als infractors les sancions tipífícades a la mateixa llei. 

3. Les sancions poden consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció 
pecuniaria proporcional s'aplica sobre la quantitat indegudament obtinguda, 
aplicada o no justificada. Aquesta multa és independent de l'obligació de 
reintegrament prevista a l'article 50 d'aquesta ordenarn;a. El cobrament de la 
multa es considera un ingrés de dret públic í s'hi aplica el Reglament general de 
recaptació. 

4. En els suposits en qué la conducta és constitutiva de delicte, l'Administració ha de 
passar la denúncia/tant de culpa a la jurisdicció competent i s'absté de seguir el 
procediment sancionador mentre l'autoritat judicial no dicti sentencia en ferm, no 
tingui lloc el sobresei'ment o l'arxiu de les actuacions o no es produeixi la 
devolució de l'expedient pel Ministeri Fiscal. 

5. Les sancions es graduen i es quantifiquen d'acord amb el' que es disposa a 
l'article 60 i següents de la LGS. 

Article 53. Responsabilitats 

1. Són responsables de les infraccions administratives en materia de subvencions 
els que determina l'article 53 de la LGS que, per acció o omissió, incorrin en els 
suposits tipificats coma infraccions en eis articles 56 i següents de la LGS. 

2. Són responsables solidaris o subsidiaris els que preveu l'article 69 de la LGS. 
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OtSPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera 

Els preceptes d'aquesta Ordenanc;a general que, per sistematica, incorporen o 
reprodueixen aspectes de la normativa directament aplicables a les subvencions que 
atorga la Diputació de Barcelona o els ens inclosos en el seu ambit d'aplicació, 
s'entén que són automaticament modificats en el moment en que es modifiqui o 
derogui la normativa esmentada. 

En el supósit de modificació de la normativa, continuen sent vigents els preceptes 
que són compatibles o que permeten una interpretació harmónica amb els nous 
principis de la normativa modificada, mentre no hi hagi una adaptació expressa 
d'aquesta ordenam;a. 

Segona 

Per tal de facilitar, unificar i harmonitzar els tramits i les oblígacions inherents a la 
gestió de subvencions, així com la justificació i la comprovació per part deis centres 
gestors, la lntervenció General impulsara l'aprovació i actualització periodica d'unes 
instruccions internes de gestió i justifícació de subvencions que inclouran un recull de 
models normalitzats de documents. · 

Tercera 

En aplicació del que preveu l'article 17.2 de la LGS, mitjanc;ant una ordenan9a 
específica podran aprovar-se bases reguladores generals per a determinats ambits 
subvencionadors quan ho requereixin les·especialitats del seu objecte. 

Aquestes ordenances específiques seran d'aplicació prevalent en aquelles 
convocatories incloses dins el seu ambit d'aplicació, respecte a les quals la present 
ordenanc;a només tindra caracter supletori. 

Quarta 

En compliment del que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, la Diputació de Barcelona, en 
l'exercici de la seva actívitat subvencionadora, fara ús de les técniques i els mitjans 
electrónics, informatics i telematics habilitats a l'efecte, que permetin als interessats 
exercir els seus drets i complir les seves obligacions a través d'aquests mitjans amb 
plenes garanties i en compliment deis requisits previstos pera cada procediment. 
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En aquest sentit, les subvencions concedides a entitats locals a !'empara d'aquesta 
ordenanQa es tramitaran en totes les seves fases mitjanQant el portal de tramits deis 
ens locals de la Seu electronica corporativa. 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA 

Única 

Aquesta OrdenanQa sera d'aplicació als procediments de concessió de subvencions 
iniciats a partir de !'entrada en vigor d'aquesta ordenarn;a. 

A aquests efectes, s'entén que els expedients de concessió per concurrencia estan 
iniciats si se n'ha publicat al Butlletí Oficial de la Províncía !'extracte de la 
convocatoria. En el cas d'expedients de concessió directa, el moment d'inici el 
determina la data de la seva aprovació. 

OISPOSICIÓ DEROGA TÓRIA 

Única 

L'entrada en vigor d'aquesta ordenam;a deroga l'Ordenanc;a general de subvencíons 
de la Diputació de Barcelona aprovada definitivament el 30 d'octubre de 2008 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, número 13, de data 15 de 
gener de 2009. 

Així mateix, queden sense efecte totes les disposicions d'igual o inferior rang que 
s'oposin al contingut d'aquesta ordenam;a. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Única 

La present Ordenan<;a general de subvencions entrara en vigor una vegada hagin 
estat complerts els requeriments establerts a la legislació i al día següent de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província deis acords re'latius a la seva 
aprovació definitiva i el seu +ext íntegre. 

Barcelona, 29 de novembre de 201 f 
La interyentora ~enerar 

Tere~ 1vl. ~urh;ñ Montasell 

Aprj{vat pe 1A- iLJ .. .J ..... . 

Ltfsecret J general 
. .. l.~ ..... . 

Petra Mal illo García 

1 . ----¡- .. 



MEMORIA DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANCA 
GENERAL DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELO 

1.- lntroducció 

De conformitat amb l'article 129.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en aplicació 
del principi de transparencia, les administracions públiques han de possibilitar 
l'accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i els documents 
propis del seu procés d'elaboració. 

En aquest sentit, Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparencia, 
accés a la informació pública i bon govem estableix en el seu article 10.1.d) 
que les Administracions Públiques han de fer públiques les memóries i els 
documents justificatius de la tramitació de projectes i avantprojectes normatius. 

Aquesta memoria, dones, dóna compliment a aquest deure de transparencia, i 
en ella es justifica la necessitat del present projecte de modificació, que té per 
objecte basic el d'actualitzar l'Ordenan<:(a general de subvencions de la 
Diputació de Barcelona per tal de mantenir-la perfectament adaptada a la 
vigent normabva estatal i autonómica. 

2.- Oportunitat del projecte de modificació 

2.1.· Antecedents 

Com a conseqüéncia de !'entrada en vigor de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant LGS), la Diputació de 
Barcelona va aprovar una primera Ordenanc;a General de Subvencions l'any 
2004. 

Posteriorment, amb motiu de l'aprovació del seu Reglament de 
desenvolupament mitjan<:(ant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en 
endavant RLGS), aquesta primera ordenanc;a va ser substitu'ida per una de 
nova l'any 2008. 

La vigent Ordenan<:(a General de Subvencions, va ser aprovada inicialment per 
acord plenari de data 30 d'octubre de 2008, i transcorregut el període 



d'informació pública sense que s'haguessin presentat al·legacions ni 
reclamacions, l'acord d'aprovació inicial esdevingué definitiu, publicant-se el 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Provincia núm. 13 de data 15 de 
gener de 2009. 

Transcorreguts més de set anys des de la seva entrada en vigor, es fa 
necessari procedir a una revisió i actualització del seu redactat pels tres motius 
que s'indiquen a continuació 

2.2.- Objectius i finalitats que persegueix la modificació 

Els objectius que persegueix aquesta proposta són: 

1. tncorporar en aquesta norma importants modificacions en el regim jurídic 
estatal de les subvencions 

2. lntroduir a la norma retocs técnicojurídics derivats de les evidencies 
obtingudes de les actuacions de control financer efectuades per la 
lntervenció General 

3. Adaptar la norma als canvis evolutius en els mares interns 
procedímentals i organitzatius 

Val adir que la disposició addicíonal primera de la vigent Ordenan9a estableix 
un automatisme en la seva modificació quan es produeixen modificacions de la 
normativa general, que ha permés compatibilitzar l'Ordenan9a amb aquest nou 
marc regulador i fer-la plenament aplicable durant aquest període. 

No obstant, es creu necessari dotar d'un major grau de seguretat)ur~ls 
destinataris de la norma dotant a la corporació d'un text cohereflt .i liarmóQ~ 
ambla vigent normativa estatal i autonómica. (., ~ ' 

~ 
::> 
°'" 3.- Contingut del proiecte de modificació .... º~"~~ 

La motivació principal de la proposta de modificació és adaptar el text de la 
vigent Ordenan9a a les novetats legislatives que s'han aprovat en els anys 
transcorreguts des de la seva entrada en vigor, les quals es poden classificar 
en tres grans blocs: 

1. Modificacions de la LGS 

2. Normes que desenvolupen aspectes concrets de la LGS i el RLGS 

3. Noves regulacions que complementen la LGS 



3.1.- Modificacions de la LGS 

Les següents normes han suposat la modificacíó concreta d'articles i 
disposicions de la LGS o bé han afegit noves disposicions i apartats, que han 
estat incorporats a la proposta de modificació de l'Ordenanc;a. Entre paréntesi 
s'indica succintament la materia afectada. 

~ Llei organica 3/2015, de 30 de marc;, de control de l'activitat económica 
deis partits polítics 

Modifica l'article 13 apartat 2 (Requisits per obtenír la condició de 
beneficiari) 

);> Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 
altres mesures de reforma administrativa 

Modifica articles 18, 20 i 23 (Publicitat subvencions, BDNS) 
Modifica articles 57, 62 i 63 (lnfraccions greus, sancions greus i 
sancions molt greus) 

);> Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
2013 

Modifica l'artide 22 apartat 2 a) (Subvencions nominatives) 

~ Llei 14/2011, d'1 de j,uny de la ciencia, la tecnología i la innovació. 

Modifica article 31 apartat 3 (Despeses subvencionables superiors 
a l'import deis contractes menors) 

~ Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
2011. 

Modifica article 49 apartat 2 (Control financer sobre el beneficiari) 
Modifica . article 31 apartat 1 (Despeses subvencionades 
vinculades de manera indubtable a l'activitat) 
Modifica article 13 apartat 4 (Prohibicions per ser benefician) 

-,. Reial decret-llei 6/201 O, de 9 d'abril de mesures per l'impuls de la 
recuperació económica i l'ocupació 

Modifica article 34 apa1rtat 4 (Pagaments avanc;ats a beneficiaris 
en concurs voluntari) 
Modifica article 13 apartat 2 (Requisits pera ser beneficiari) 

~ Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
2009 



Modifica article 16 apartats 5 i 6 (Selecció entitats col-laboradores} 

~ormes que desenvolupen la LGS 

Aquestes normes desenvolupen l'article 20 de la LGS en referencia als 
procediments de publicitat de subvencions mitjanQant la Base de Dades 
Nacional de Subvencions com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, que van ser introdu.its perla Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i attres mesures de reforma administrativa. 

> Resolució de 10 de desembre de 2015, que regula el procés de registre i 
publicació de convocatóries de subvenciones i ajuts en el SNPS 

> Resolució de 9 de desembre de 2015, que regula el contingut 
periodicitat de la informació a subministrar a la nova BDNS 

> Resolució de 7 de desembre de 2015, que regula el procés de registre i 
acreditació d'usuaris de la nova BDNS 

> Resolució de 4 de desembre 2015, regula el procés de migració a la 
nova BDNS 

3.3.- Noves regulacions que complementen la Llei 38/2003 

Les següents normes no han modificat la normativa preexistent de 
subvencions, peró en el seu articulat estableixen deures i obligacions que han 
de tenir presents tant les entitats concedents com els beneficiaris de 
subvencions. 

> Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la 
informació pública i bon govern, 

Aquesta norma regula les obligacions de publicitat i transparencia a que 
s'han de subjectar les entitats públiques concedents i els beneficiarís de 
subvencions. 

D'altra banda, estableix l'obligatori compliment de principis étics i regles 
de conducta que han d'observar les persones beneficüiries i que han de 
constar en els expedients de concessió de subvencions per concurrencia 
competitiva, així com els efectes del seu incompliment. 

> Llei 26/2015, de 28 de julio!, de modificació del sistema de protecció a la 
infancia i !'adolescencia. 



Aquesta norma en el seu article primer modifica la Llei organica 1/1996, 
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial 
del codi civil i de la Llei' d'enjudiciament civil. Entre d'altres, afegeix un 
aparat 5 al seu article 13 on es preveu que els professionals que per la 
seva activitat tínguin contacte amb menors no poden haver estat 
condemnats per sentencia ferma per algun delicte contra la Hibertat i 
indemnitat sexual. 

En compliment d'aixó, els sol·Hcitants de subvencions per activitats que 
impliquin contacte amb menors, han de disposar de les certificacions 
legalment establertes per acreditar que les persones que participen en el 
projecte no han estat condemnades per sentencia ferma per algun 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 

4.- Tramitació del proíecte de modificació 

Els treballs d'elaboració de la proposta de modificació de l'Ordenanc;a General 
de Subvencions, s'han dut a terme en el marc de la potestat reglamentaria 
atribu'ida als ens locals dins !'esfera de les seves competéncies, d'acord amb 
l'article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del régim local, 
l'article 8.1.a, del text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Llei 2/2003, de 28 d'abril, així com el procediment 
d'aprovació d'ordenances previst als seus articles 49 i 178 i següents, 
respectiva me nt. 

El procediment legal d'aprovació de les ordenances municipals implica, per 
imperatiu de l'article 62 del Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'adopció d'una resolució 
per la qua! s'inici'i l'expedient de formació de l'ordenam;a corresponent i la 
designació d'una comissió d'estudi encarregada de redactar el text de la 
mateixa. 

Les tasques preparatories i de redacció de la proposta s'han efectuat des del 
Servei de Control de S1Jbvencions i Recursos Externs de la Direcció de Serveis 
Fiscals i Coordinació de la lntervenció General, si bé s'ha comptat amb la 
col·laboració d'un grup de treball constitüit pels responsables de la Gerencia de 
Serveis de Benestar Social i de la Direcció de Serveis de Suport a la 
Coordinació General, per raó de la seva expertesa en la gestió deis 



procediments admínistratius subvencionadors, i alhora perla seva condicíó de 
membres de la Comissió d'estudi. 

El projecte de modificació cal que sigui aprovat inicialment pel Ple corporatiu i 
que sigui immediatament sotmés al tramit d'informació pública a l'efecte que es 
puguin presentar reclamacions i aHegacions, durant un període de 30 dies 
habils comptadors a partir de l'endema de la publicació del corresponent anunci 
al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona. Aixi mateix, cal publicar una 
referencia deis acords adoptats i de l'anunci publicat al BOPB, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, a un deis mitjans de comunicació escrita diaria i 
en el tauJer d'anuncis de la seu electrónica de la corporació. 

Un cop transcorregut aquest període, en el cas que no es presentí cap 
reclamació o al· legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindra definitiu 
automaticament. En el cas que es presenti alguna reclamació o aHegació, 
caldra que el Ple les resolgui motivadament i que acordi l'aprovació definitiva 
de l'Ordenanc;a. 

Tot seguit, ca·1 trametre copia fefaent deis acords definitius í del text integre de 
l'Ordenanc;a a rAdministració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el 
termini de 15 dies des la seva aprovació definítíva, en compliment d'alló que 
dísposa l'article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals. 

Finalment es publicara al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords 
definitius i el text integre de l'Ordenanc;a, un cop acomplerts els tramits-
anteriors. L () 
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5.- Estructura del text resultant del projecte de modificació O 

.i~ 
A continuació es mostra quina era !'estructura de l'Ordenanc;a aprovada )'atl.Y.-
2008, en títols, articles i altres disposicions. Com es pot veure, la seva 
estructura era més compacta i amb menys text articutat. 

Ordenan~a 2008 
Títol Articles 

-- -··- ---- --------··········-···· ····-... -... -·-·-----
--·-·-- ' ........ _ Disposicions generals ·- -- ---·-·- --·--................................. ~---.............. _1_a_7 __ 

11 ... ~-~ocediment i gestió de les sub~!.l~.~('.)r,tS ......... _ .. _ ·- 8 a 26 

27 a 29 _ _ 1_11 _ rnvalidesa, modificació i reintegra !!:l~n~de ~ sub_ye.~.9ons 
IV lnfraccions, sancions administratives i responsabilitats en 

materia de subvencions 
·-------

V Control financer de les subvencions 

30a40 

41 _ .. ,.,_ .. . ..... - . ... _. ..... .. .... __ .. ...... ________ _ -----···--- - ·-·--·-.... ....... .. 
4 -- - ...... _ _ ,,, 

Disposicio~~ -_!!ansitorie_s _ ______ _ 2 

Oisposició .~erC?..latoria _______ _ 1 
----... -.... - ·-··- - - ·-··· •·"-

Oisposicions finals 2 



/A.7' mateix, a continuació es mostra el detall de !'estructura de la proposta de 
FfÍC dificació de !'anterior Ordenan~a. desglossat en títols, articles i altres 
- . posicions. En aquest sentit, s'ha fet un esforct de desagregació en títols 
ematics superior a l'Ordenancta de 2008 estructurant-los d'una forma 

seqüencial i, així mateix, s'ha ampliat el text articulat en 12 artícles. 

Artid es 
Disposicions generals 1 a 5 

11 Disposicions com.~.~-s _______ ----....... -.... _________ 6_a_1_4 __ 
111 Finalitat de les subvencions 15 

-----·----------.. ·---.. --··-·-.. -- ......... -. ................. - ·- .. - ... ·-·-.. ·--·--- ---· 
IV Procediments de concessió - -----
V Procediment de concurrencia competitiva ------- ·-· .. ---·----
VI Procediment de concessió directa 

VII Procediment de concessió directa amb concurrencia ----,·--.. ··--- ............ . 
VIII Publicitat de les subvencions i transparencia 

----
1)( Gestió i justificació de les subvencions 

................ -................... , _____ _ 
)( 

16 

17 a 25 

26 a 29 

30a 35 

36a 37 

38a43 

44 a 45 Pagament de les subvencions 

Procediment de gestió pressupostaria 
'- ---·---·--··- ---··----·--.. ··-

)(1 

XII De la perdua del dret al cobrament de les subvencions i del 
_____ r_e·_in_te __ g_ra_m~~-t _________________ _ 

XIII Control financer de les subvencions 
..,_······- ·-·- -··-·- ·-·-··-·····- ··- ·-.. ---·· -·- -

XIV lnfraccions, sancions administratives i responsabilitats en materia 
de subvencions 

46 
47 a 50 

51 
52 a 53 

Disposicions addicionals 4 -----------........ .. ...... -... --... _ .... ____ ....... - ·--·-" ___ _ 
Disposició transitoria 1 

,, __ ,,,,, __ ,_~--------... ""--"·"""-"' ______ _ 
1 Disposi~.~ó derogato_ri_a ______ _ _ _ ___ ..... _ 

Disposicions finals 2 

6.- ReJació deis articles afectats pel projecte de modificació, taula de 
concordances, i disposicions que queden derogades 

El quadre següent ens il· lustra sobre els articles de la proposta de modificació 
de l'Ordenancta que són una modificació d'articles de l'Ordenancta de l'any 
2008, i estableix una correlació entre ells. 

Article Proposta 
nova OGS Descripció Actual OGS 

1 1 _ ¡ objecte ------------------1--
3 Ambit d'aplicació subjectiu 3 



Article Proposta 
nova OGS 

Suposits exclosos 

Regim jurídic 

Principís genera Is _ __, __ 

Descripció 

4 

5 

6 

9 Quantia de les subvenc;ions i comptabilitat amb altres 
ingressos 

12 Obligacions deis beneficiaris 
---

15 finalitat de les subvencions 

16 Procediments 
-

17 lnici del procediment 

18 1 Bases reguladores especifiques 

Actual OGS 

4 

5 
8 

9 

19 

7 

11 

14 

13 

1 
___ 1_9~~=----¡-c-o-nv-ocatories ________________ __¡.~ 14 

21 Sol·licituds 16 

23 Resolució 17 --- ·-24 Acceptacíó 20 ·--- -
25 Modificacíons de la resolució de concessió 28 

15 

18 
J ustificacions 23 

1 
___ 4_1_· __ l Despeses subvencionables 24 

42 Subcontractació d'activitats subvencionades 26 

25 

21 

43 'comprovació i conservació de les justificacions--
4-4---+J-Pa_g_a-ment de la subvenció 

.¡. 

45 Acreditació del compliment d'obligacions tributaries i S.S. 22 , _____ _,__ 
.¡. 

46 Consignació pressupostaria 10 
1------r-

so Reintegrament de subvencions satisfetes 29 __ _,._ 

51 Control financer de les subvencions 41 .. 
52 - 53 lnfraccions, sancions administratives i responsabilitats 30a40 

O'altra banda, al quadre següent s'hi poden trobar els articles que la proposta 
de modificació incorpora com a nous. 

Artide Proposta 
nova OGS 

2.2. Subvenció en especie _ __,_ -
7· Pla estrategic de subvencions -11 Requisits exigibles al beneficiari 

13 Entitats coHaboradores 

14 Regim garanties 

20 Criteris de valoració 

Descripció 

-
22 lnstrucció ( organ instructor j organ coHegiat) 



Article li'ropo¡ta 
Descripció novaOGS 

30a 35 Procediment de concessió directa amb concurrencia 

37 Transparencia en l'activitat subvenciona! 

40 ús deis comptes justíficatius 

48 Revocacíó -
49 Renúncia 

A continuació s'indiquen els articles de l'Ordenanc;a de 2008 que no han estat 
modificats, així com la seva correlació amb la proposta de modificació. 

Article Proposta 
Descripció ActualOGS nova OGS 

8 Caracter de les subvencions 9 - - -
47 lnvalidesa de les resolucions de concessió de subvencions 27 

Improcedencia de sotmetre el projecte de modificació a consulta 
pública abans de la seva aprovació inicial. 

L'article 133 de la Uei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracións pt.Jbliques estableix un tramit de consulta pública a 
través del portal web de l'entitat, en el qual s'ha de demanar l'opinió als 
subjectes i les organitzacions més representatives potencialment afectades per 
la futura norma, entre d'altres extrems, sobre els problemes que es pretenen 
solucionar amb la iniciativa i les possibles solucions alternatives reguladores i 
no reguladores. 

Com ja s'ha exposat, aquesta proposta de modificació té per objecte 
fonamental actualitzar una normativa preexistent per tal d'adaptar-la al que 
disposen normes de rang superior posteriors. 

En aquest sentit, cal afirmar que concorren en el cas concret els supósits de 
dispensa previstos al punt quart d'aquest article com són el fet que no tindra 
impacte en l'activitat económica, no imposara obligacions rellevants als seus 
destinataris i regulara aspectes parcials d'una materia com és el régim juridic 
de les subvencions. 

En recolzament d'aquesta tesi, car tenir present que la proposta de modificació 
de l'Ordenan<;a general de subvencions té com a finalitat principal mantenir-la 



degudament actualitzada i adaptada a les normes estatals i autonómiques de 
rang legal i regiamentari vigents reguladores de les subvencions públiques. A 
més, la proposta té un caracter merament procedimental administratiu, no 
estableix noves regulacions més enlla de les que ja es troben previstas a 
l'ordenament jurídic ni imposa noves carregues administrativas als seus 
destinatari·s. 

En conseqüencia es pot afirmar que no procedeix el tramit de consulta pública 
previa a la seva elaboració ates que aquesta actualítzació és necessaria, 
respon a un imperatiu legal i no admet solucions alternatives. 

, Barcelopa, 7 de novemb .J de 2016 
La lnte veptora Genera" 

~ª rv1. f<..aurich Mon~ell 
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