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Al·legacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a 

l’aprovació inicial de l’Ordenança general reguladora 

de la concessió de subvencions de l’Ajuntament 

d’Amposta 

 

   

En la Sessió ordinària celebrada el dia 20 de març de 2019 el Ple de 

l’Ajuntament d’Amposta va aprovar inicialment l’Ordenança general 

reguladora de la concessió de subvencions. 

 

El text està sotmès a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, 

d’acord amb la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la 

Província de Tarragona (en endavant BOPT), de 25 d’abril de 2019. La 

corporació també va donar publicitat al termini d’exposició pública 

mitjançant publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en 

endavant DOGC), núm. 7857, de 18 d’abril de 2019. 

 

Les observacions i els suggeriments de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en 

endavant OAC) al text proposat s’emeten a l’empara dels articles 1 i 3 de la 

Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en 

endavant LOAC), així com de l’article 13.2 d) de les Normes d’actuació i règim 

intern de l’OAC segons el qual correspon a la Direcció de Prevenció formular 

al director o directora de l’Oficina propostes i recomanacions sobre 

disposicions normatives vigents o en tràmit d’aprovació perquè les elevi al 

Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en què la normativa ho 

permeti, a les institucions i els organismes estatals, comunitaris i 

internacionals.  
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Les al·legacions que formulem a continuació pretenen incidir en aquells 

aspectes de la disposició normativa projectada que, directament o indirecta, 

guarden relació amb els àmbits sobre els quals recauen les funcions que la 

LOAC atribueix a l’OAC amb l’objectiu d’enfortir la integritat de les 

institucions i dels servidors públics. En aquest sentit cal posar en relleu que 

l’activitat subvencional constitueix una de les principals àrees de risc per a la 

integritat en el sector públic.   

 

Les consideracions que expressem tot seguit són essencialment observacions 

breus de caràcter tècnic i reflexions sobre algunes previsions de les bases 

que, al nostre judici, són centrals per tal de reforçar la prevenció de possibles 

conductes fraudulentes o irregulars en el camp de les subvencions. I tot això 

amb la voluntat de prestar servei a l’Ajuntament d’Amposta en aquest tràmit 

d’informació pública sobre una norma que, com disposa en l’article 1, té per 

objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la 

justificació i el pagament de les subvencions que atorgui l’Ajuntament 

d’Amposta.  

 

A manera d’advertiment previ volem deixar constància que no hem fet una 

anàlisi exhaustiva del projecte d’ordenança, sinó que hem centrat i limitat el 

nostre estudi a aquelles qüestions que considerem nuclears per tal de 

reforçar la integritat en l’exercici d’aquesta activitat administrativa.  

 

1. Consideracions prèvies 

Abans d’analitzar l’articulat del projecte de reglament, voldríem formular 

algunes consideracions sobre la publicitat i l’accessibilitat del text, sens 

dubte elements centrals per garantir l’eficàcia real de l’exposició pública i 

donar compliment al principi de transparència recollit a l’article 129.5 de la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (en endavant LPAC), el qual es concreta en 

l’obligació per part de les administracions públiques de possibilitar que els 

potencials destinataris tinguin una participació activa en l’elaboració de les 

normes.    

 

1.1. Transparència  

La publicació dels projectes de disposicions administratives de caràcter 

general al DOGC, el BOP i el tauler d’edictes municipal, que sovint es produeix 

en moments diferents, pot donar peu a confusió a l’hora de determinar l’inici 

del còmput del termini d’informació pública. En aquest sentit, considerem una 
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bona pràctica que en els anuncis s’especifiqui a partir de la data de quina de 

les publicacions començarà a córrer el termini. 

 

En absència de concreció, atès que l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 

locals (en endavant ROAS), utilitza una conjunció copulativa en el seu 

enunciat, s’ha d’entendre que el termini d’informació pública no pot iniciar el 

seu còmput fins que s’ha donat compliment, en la seva totalitat, a la condició 

fixada per la norma. És a dir, fins que l’anunci estigui publicat “al butlletí 

oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un 

dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la 

corporació”. De manera similar, i pel que fa a les ordenances fiscals, s’ha 

pronunciat el Tribunal Suprem en diverses ocasions, entre d’altres en 

Sentència de 27 de juny de 2006 (recurs núm. 3124/2001).  

 

Per tot això recomanem que, en aplicació del principi de seguretat jurídica, en 

el mateix edicte de publicació s’especifiquin totes les publicacions previstes 

així com a partir de quan començarà a comptar el termini d’informació 

pública, bé sigui indicant quina de les publicacions produirà aquest efecte, o 

bé especificant de manera expressa i sense marge de dubtes el requisit de la 

quàdruple publicació. Tot i això, al nostre entendre, d’entre aquestes dues 

opcions, la més curosa i ajustada a normativa és fixar l’inici del termini 

l’endemà de la publicació de l’anunci al darrer diari oficial.  

 

D’altra banda, tot i que la regla general en relació amb el còmput de terminis 

és la de computar dies hàbils, per a major claredat en relació amb la 

ciutadania, que en principi no ha de tenir coneixements jurídics, considerem 

una pràctica recomanable que en l’anunci s’especifiqui que el còmput ho és 

de dies hàbils. Aquesta pràctica contribueix a reforçar la seguretat jurídica i 

la transparència, ambdós principis de bona regulació recollits a l’article 129 

de la LPAC. 

 

1.2. Accessibilitat 

Pel que fa al contingut dels anuncis esmentats cal posar de manifest que cap 

dels dos no conté el text íntegre del projecte d’ordenança aprovada 

inicialment pel Ple.  

 

Si bé, a diferència del que succeeix amb l’aprovació definitiva, ni l’article 178.1 

del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), ni els 
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articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local (en endavant LRBRL), no especifiquen la necessitat de publicar 

conjuntament amb l’edicte el text aprovat inicialment, és una pràctica 

recomanable, en la mesura que reforça la publicitat activa i facilita l’accés al 

document.   

 

És en canvi preceptiu indicar en els edictes el lloc de consulta del text, tant en 

suport paper com en format electrònic, per tal de donar compliment al que 

determinen els articles 83.2 i 133 de la LPAC, així com el 10 de la Llei 19/2014, 

del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern (en endavant LTAIPBG). Des de l’Oficina no ens ha estat possible 

constatar si el text es trobava disponible al web municipal en el moment de 

redactar aquestes al·legacions. 

 

Pel que fa a aquest assumpte cal tenir presents les previsions de l’article 6 de 

la LTAIPBG que, per tal de fer efectiu el principi de transparència, afegeix el 

deure d’organitzar la informació pública de manera que sigui fàcilment 

accessible i comprensible per a les persones i que en faciliti una consulta àgil i 

ràpida per mitjà d’instruments de cerca dotats de les característiques 

tècniques que ho garanteixin. 

 

2. Àmbit d’aplicació  

L’article 3 del text de referència estableix que aquesta serà d’aplicació “a 

totes les subvencions concedides per l’Ajuntament d’Amposta.” En aquest 

apartat recomanem que s’inclogui també en l’àmbit d’aplicació de 

l’ordenança a totes les entitats que integren o poden integrar el sector públic 

municipal en el sentit més ampli possible.  

 

Al nostre entendre, incorporar en una única regulació el conjunt de 

subvencions concedides (directament o indirectament) pel Consistori reforça 

els principis de transparència, objectivitat i igualtat recollits a l’article 8 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS). 

En cas contrari, l’ordenança no seria aplicable a les entitats instrumentals 

vinculades o dependents de consistori, que s’haurien de regir per una 

ordenança general de subvencions pròpia. 

 

3. Pla estratègic de subvencions 

L’article 7 del projecte d’ordenança preveu l’aprovació anual d’una pla 

estratègic de subvencions per part del Ple de l’Ajuntament d’Amposta. 

Aquesta és una bona pràctica que recull el mandat de l’article 8.1 de la LGS, 
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el qual fixa l’obligació, per a totes aquelles administracions que vulguin 

exercir la potestat subvencional, d’elaborar un pla estratègic de subvencions.  

 

El text projectat analitzat aprofita per desenvolupar aquest mandat legal, 

molt vinculat als principis de bona administració i transparència; i entra a 

concretar qüestions com el deure d’actualització del pla.  

 

Tanmateix, des del nostre punt de vista, existeix encara un cert marge per 

ampliar aquesta regulació per exemple desenvolupant el control financer per 

part de la intervenció al qual estan subjectes els plans, el sistema d’avaluació 

del grau de compliment, o la publicitat dels resultats d’aquesta avaluació, 

d’acord amb les previsions dels articles 10 a 15 del Reial Decret 887/2006, de 

21 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions (en endavant RLGS). 

 

L’aprovació i publicació del pla estratègic de subvencions no només és 

d’utilitat des d’un punt de vista de la planificació de polítiques públiques sinó 

que també pot ajudar a facilitar la tasca de la Corporació de donar 

compliment a les previsions de l’article 15 de la LTAIPBG, tal i com posa de 

manifest l’article 30.2 del projecte d’ordenança. 

 

En relació amb aquesta qüestió, el Tribunal Suprem en Sentència de 4 de 

desembre de 2012 (recurs de cassació núm. 4369/2011), entre d’altres s’ha 

pronunciat en els següents termes: “el Pla Estratègic de referència té caràcter 

previ a l’establiment de qualsevol subvenció, i constitueix un requisit 

essencial el compliment del qual exigeix que sigui formalitzat externament i 

amb un contingut que el faci identificable com a tal per reflectir com a mínim 

allò a què al·ludeix l’apartat 1 de l’article 8 de la LGS”.   

 

4. Obligacions dels beneficiaris 

L’article 12 del projecte d’ordenança fixa les obligacions que vinculen els 

beneficiaris de les subvencions concedides per l’Ajuntament d’Amposta. 

Aquest apartat constitueix, juntament amb el dedicat a la justificació, un dels 

elements centrals de la regulació de l’activitat subvencional, en la mesura que 

determina les vinculacions d’aquells qui acabaran fent ús del diner públic. 

Aquesta matèria té, de manera indubtable, una gran influència en el 

compliment dels objectius fixats i el principi d’eficiència en l’assignació i 

utilització dels recursos públics que han d’assistir a l’administració en la 

gestió de les subvencions, d’acord amb l’article 8.3 de la LGS.     
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És per això que, des de l’OAC, recomanem incorporar en aquest apartat una 

previsió que obligui els beneficiaris, no només a comunicar la modificació de 

qualsevol circumstància que pugui afectar a algun dels requisits fixats per a 

la concessió de la subvenció a l’Ajuntament, sinó també l’obtenció d’altres 

subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin l’activitat 

subvencionada. 

 

Així mateix, en relació amb aquesta qüestió, és aconsellable parar atenció a 

la subcontractació de les activitats objecte de la subvenció, en la mesura que 

aquest mecanisme s’ha identificat com un dels principals espais de risc per a 

la irregularitat, la corrupció o el frau en l’activitat subvencional. En aquest 

sentit aconsellem adoptar mesures per tal de reforçar els principis de 

publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no 

discriminació, que vinculen la concessió de subvencions en base a les 

previsions del ja citat article 8.3 de la LGS; sobretot per tal d’impedir que per 

aquesta via, adquireixi, de facto, la condició de beneficiari aquell qui no 

reuneix les condicions per ser-ho. En definitiva, s’haurien d’adoptar mesures 

per impedir que la beneficiària sigui una mera entitat interposada amb l’única 

finalitat de complir els requisits formals, que posteriorment transfereixi el 

diner públic i la responsabilitat material del compliment de les exigències del 

interès general a una tercera persona.    

 

Amb aquesta finalitat les administracions s’han d’ajustar a les previsions de 

la normativa reguladora de les subvencions, i més concretament als articles 

29 de la LGS i 68 del RLGS. El primer ofereix una definició del concepte de 

subcontractació i habilita les administracions a fixar, en les bases 

reguladores de la subvenció, un límit percentual en l’activitat subvencionada 

que el beneficiari pot subcontractar. En absència d’aquest límit el beneficiari 

només podrà subcontractar fins a un percentatge no superior al 50%. D’altra 

banda, aquest precepte també fixa límits i previsions en relació amb els casos 

en què es produeix la subcontractació, objecte de desenvolupament 

reglamentari al ja citat article 68 del RLGS. 

 

Finalment també suggerim incorporar alguna previsió relativa a les 

obligacions de transparència, que l’article 3.4 de la LTAIPBG atribueix a les 

entitats beneficiaries de subvencions en determinats supòsits.   

 

5. Concessió mitjançant concurrència competitiva 

Els articles 16 a 24 del projecte d’ordenança es dediquen a les diferents fases 

i requisits que ha de complir el procediment de concessió de les subvencions.  
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5.1. Tramitació del procediment 

En relació amb aquesta matèria, i sense entrar a un nivell d’anàlisi detallat, 

volem recordar que des de l’OAC hem senyalat en diverses ocasions que la 

introducció de mesures per tal d’evitar la concentració de funcions en un 

mateix òrgan administratiu és una bona pràctica per tal de reforçar la 

integritat en els procediments de concessió de subvencions.  

 

En aquesta mateixa línia, l’article 22.1 de la LGS determina: “sens perjudici de 

les especialitats que puguin derivar-se de la capacitat d’autoorganització de 

les administracions publiques, la proposta de concessió es formularà a 

l’òrgan concedent per un òrgan col·legiat a través de l’òrgan instructor”. 

 

De la disposició anterior es dedueix que en la tramitació del procediment de 

concessió de subvencions han d’intervenir com a mínim tres òrgans diferents: 

l’instructor, l’òrgan col·legiat que formula la proposta de concessió, i el que 

l’acorda. Mentre que les funcions de l’òrgan instructor estan essencialment 

vinculades a vetllar per la correcta tramitació del procediment, mitjançant 

l’emissió d’un informe que, per exemple, es pronunciï en relació amb la 

conveniència o no d’iniciar un tràmit d’audiència o sobre si les sol·licituds 

compleixen els requisits necessaris per accedir a la convocatòria; a l’òrgan 

col·legiat li correspon avaluar les sol·licituds, així com emetre un informe-

proposta que plasmi el resultat d’aquesta tasca i elevi una proposta de 

concessió a l’òrgan concedent.  

 

En conseqüència, des de l’Oficina suggerim replantejar les previsions de 

l’article 21.1 del projecte normatiu que concentra en un únic òrgan les fases 

d’instrucció i proposta de concessió, en advertir que: “la instrucció del 

procediment de concessió de subvencions es desenvolupa a través d’un únic 

òrgan que actuarà com òrgan instructor i òrgan col·legiat”.   

 

Des del nostre punt de vista, tenint en compte les conseqüències que, d’acord 

amb els articles 47.1 e) i 48 de la LPAC, es podrien arribar a derivar de dèficits 

en el procediment, la justificació d’especialitats derivades de la capacitat 

d’autoorganització de les administracions publiques ha d’estar especialment 

motivada i respectar en tot cas l’organització triangular prevista per la LGS.  

 

En un altre ordre de coses i en relació amb la valoració de les sol·licituds, 

considerem molt encertades les previsions de l’article 19.2 del projecte 

d’ordenança que recorda que les bases reguladores hauran d’especificar la 
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puntuació atribuïda a cada un dels criteris de valoració, en compliment del 

que disposa l’article 60.1 del RLGS, el qual estableix que: “les bases 

reguladores hauran de recollir els criteris de valoració de les sol·licituds. Quan 

es prengui en consideració més d’un criteri, hauran de precisar la ponderació 

relativa atribuïda a cada un d’ells. En cas que el procediment de valoració 

s’articuli en diverses fases, s’indicarà igualment en quines d’elles s’aniran 

aplicant els diferents criteris, així com el llindar mínim de puntuació exigit al 

sol·licitant per continuar amb el procés de valoració.” 

 

5.2. Composició de l’òrgan col·legiat 

En aquest àmbit proposem valorar la incorporació de previsions dedicades a 

l’òrgan col·legiat, la qual cosa contribuiria a garantir una major seguretat 

jurídica, donant compliment al mandat de l’article 129.4 de la LPAC. És 

pertinent recordar que el ja citat l’article 22.1 de la LGS obre la porta a fixar 

unes directrius bàsiques en relació amb la composició de l’òrgan col·legiat en 

les bases generals, que posteriorment es concretin en les bases reguladores 

específiques, per la qual cosa es poden establir uns criteris mínims en les 

bases generals i remetre el detall més concret a les bases específiques.         

 

D’altra banda volem destacar que diverses institucions i organismes, entre 

d’altres l’organització Transparència Internacional, recomanen que aquest 

òrgan col·legiat tingui un caràcter totalment tècnic, per la qual cosa fora bo 

incorporar al text unes normes clares sobre la seva composició exclusivament 

tècnica i una configuració que protegeixi la seva imparcialitat i indemnitat 

respecte les possibles pressions d’altres òrgans.  

 

També en relació amb aquesta qüestió pot resultar interessant introduir 

mecanismes de gestió dels conflictes d’interès. L’Oficina Antifrau de 

Catalunya va tractar a bastament aquesta matèria a l’informe “La gestió dels 

conflictes d’interès en el sector públic de Catalunya”, emès el 2016 i 

disponible al nostre lloc web. 

 

La regulació integral dels conflictes d’interès és un dels elements clau per 

prevenir possibles conductes irregulars, fraudulentes o corruptes. Cal tenir 

presents les distorsions que aquestes situacions poden provocar en la presa 

de decisions públiques, la qual cosa les converteix en un factor de risc 

important. 

 

A més, l’absència o l’inadequat tractament dels conflictes d’interès pot 

desembocar en conductes de mala administració. Recordarem en aquest 
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punt que l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix el dret a 

una bona administració com un principi de dret públic i dret subjectiu de 

totes les persones. En la mateixa línia i recollint en part la jurisprudència del 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es pronuncia l’article 41 de la Carta 

dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. 

 

5.3. Resolució de concessió 

Pel que fa a la resolució de concessió cal destacar que en qualsevol cas 

s’haurà de motivar de conformitat amb les bases, així com el fet de que si bé 

no està vinculada per la proposta de l’òrgan col·legiat, d’acord amb les 

previsions de l’article 80 de la LPAC, l’òrgan concedent només podrà apartar-

se’n mitjançant una motivació especial, de manera que s’asseguri que no es 

desvirtuen ni trenquen els principis i les previsions de la LGS.  

 

També pel que fa al contingut de la resolució, considerem una bona pràctica 

per part de l’Ajuntament d’Amposta incorporar a l’article 12.1 del projecte 

d’ordenança una previsió en relació amb la necessitat d’indicar-hi la relació 

de sol·licituds desestimades i el motiu de desestimació. En aquest sentit la 

jurisprudència coincideix a assenyalar que una denegació presumpta 

trencaria els principis de publicitat, transparència, concurrència i objectivitat, 

que d’acord amb l’article 8.3 de la LGS han de regir en tot moment la gestió 

de les subvencions. A tall d’exemple podem citar la Sentència de 4 de març de 

2005 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (recurs contenciós 

administratiu 52/1999), entre d’altres.  

 

5.4. Modificació de la resolució de concessió 

L’article 24 de l’ordenança projectada preveu la possibilitat de modificar la 

resolució de concessió de la subvenció. Des del nostre punt de vista les 

administracions han de ser molt curoses en la regulació d’aquesta facultat, 

en la mesura que un abús podria portar al trencament del principi de 

concurrència.  

 

En relació amb aquesta qüestió cal tenir molt present que l’article 17.3 l) de la 

LGS enumera entre els continguts mínim de les bases reguladores de la 

concessió de subvencions “les circumstàncies que, com a conseqüència de 

l’alteració de les condicions tingudes en compte de la concessió de la 

subvenció, podran donar lloc a la modificació de la resolució.” És per això que 

des de l’OAC suggerim reflexionar sobre si l’apartat 1 de l’article 24 del 

projecte d’ordenança ofereix prou seguretat i determina de manera clara i 

inequívoca les circumstàncies que podrien fonamentar una eventual 



 

Al·legacions a l’Ordenança general de subvencions d’Amposta -15/2019-     10 

modificació de la resolució; en especial tenint en compte que tampoc es 

formula cap remissió a les bases reguladores específiques, a aquests efectes.  

 

Finalment, tot i que no té naturalesa bàsica i, per tant, no és d’aplicació als 

ens locals, en relació amb aquesta qüestió pot servir de referència l’article 64 

del RLGS, que no inclou la possibilitat d’iniciar aquestes modificacions d’ofici.  

 

6. Concessió directa 

El títol VI del text proposat desenvolupa el procediment per a la concessió de 

les subvencions de manera directa, com a excepció a la norma general que 

dicta que la concessió s’ha de fer mitjançant un procediment de concurrència 

competitiva.  

 

En relació amb aquesta qüestió des de l’OAC aconsellem reduir tant com sigui 

possible l’ús de la concessió directa en l’adjudicació de subvencions, en la 

mesura que constitueix un mecanisme excepcional al qual només es pot 

acudir de forma extraordinària i justificada. El procediment directe està 

subjecte a un risc més elevat de conductes irregulars, fraudulentes o 

corruptes, per la qual cosa requereix un major esforç per dissenyar i 

incorporar mesures encaminades a reforçar la imparcialitat i transparència.  

 

És per això que suggerim acotar més la definició dels conceptes que donen 

lloc a l’adjudicació directa per tal de garantir una major seguretat jurídica. En 

aquest sentit,  atès que es tracta d’un supòsit totalment excepcional, 

l’expressió “raons d’interès públic, social, econòmic, humanitari o altres” 

podria semblar excessivament genèrica, tot i que sigui l’expressió utilitzada a 

nivell legal.   

 

Finalment, volem posar en valor la previsió de l’article 25 del projecte 

d’ordenança que fixa l’obligació d’incorporar a l’expedient un informe raonat i 

justificatiu en relació amb l’existència de la causa justificativa de la 

impossibilitat o dificultat de fer una convocatòria pública. L’Oficina s’ha 

pronunciat en diverses ocasions en relació amb la deguda i suficient 

motivació que han de contenir les subvencions de concessió directa i 

innominades, així com a la necessitat d’incorporar un informe específic amb 

aquesta finalitat al procediment. Des del nostre punt de vista, l’emissió 

d’aquest informe hauria de recaure en els serveis jurídics, el quals haurien de 

disposar de tots els antecedents necessaris a aquests efectes. Només una 

justificació veraç i objectiva que acrediti de manera indubtable que concorren 

raons d’interès públic, i també el fet de deixar constància de la motivació en 
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l’expedient, poden evitar posar en risc de vulneració els principis 

constitucionals d’igualtat i objectivitat, atès que, com ja s´ha esmentat, la 

normativa considera expressament que aquest supòsit constitueix un règim 

excepcional. 

 

També considerem una bona pràctica que l’article 28 del text projectat, 

relatiu a la resolució de concessió, determini la necessària incorporació, entre 

d’altres, de la justificació de la concurrència d’algun dels supòsits que 

habiliten la concessió directa de la subvenció. 

 

7. Reintegrament 

L’article 40 de l’ordenança projectada regula el reintegrament de la 

subvenció, amb independència que derivi d’un procediment d’anul·lació, 

revocació o revisió. En aquest context, l’apartat 4 del precepte citat preveu 

que la resolució del procediment de reintegrament haurà d’identificar, entre 

d’altres, l’import de la subvenció a reintegrar juntament amb la liquidació dels 

interessos de demora.   

 

Per a una major seguretat jurídica, suggerim recordar en aquest punt les 

previsions de l’article 37 de la LGS, les quals estableixen que als efectes del 

reintegrament els interessos de demora s’hauran de computar “des del 

moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 

procedència del reintegrament, o la data en què el deutor hagi ingressat el 

reintegrament si aquesta és anterior”.   

 

 

 

 

 

Vist i plau 

Mercè Pidemont Pujol    Rosa María Pérez Pablo 

Tècnica de Prevenció    Cap de l’Àrea de Legislació 

i Assumptes Jurídics 

 

Barcelona, 4 de juny de 2019 
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