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Ref.: Al·legacions de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya a l’aprovació inicial de l’Ordenança 

general de subvencions de l’Ajuntament de 

Sant Cugat Sesgarrigues (Exp. 8/2022) 

 

 

 

 

Il·lm. Sr. Jordi Ferrer Verge 

Alcalde 

 

 

Benvolgut alcalde, 

 

En la sessió ordinària celebrada el dia 14.06.2022 el Ple de 

l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues va aprovar inicialment 

l’Ordenança general de subvencions. El text es va sotmetre a 

informació pública pel termini de trenta dies, d’acord amb la 

publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona (BOP, en endavant) del dia 08.07.2022, i al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya (DOGC, en endavant) núm. 8703, de 

06.07.2022. 

 

En aquest tràmit i a l’empara dels articles 1 i 3 de la Llei 14/2008, de 

5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant 

LOAC), us faig arribar les observacions i els suggeriments que ha 

formulat la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

(l’Oficina, en endavant), d’acord amb les previsions de l’article 13.2 

d) de les Normes d’actuació i règim interior de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, i que en allò substancial es transcriuen a continuació: 

 

“Les al·legacions que formulem a continuació pretenen incidir 

particularment en aquells aspectes de la disposició normativa projectada 
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que, directament o indirectament, guarden relació amb els àmbits sobre 

els quals recauen les funcions que la LOAC atribueix a l’Oficina amb 

l’objectiu d’enfortir la integritat de les institucions i els 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. 

 

En aquest marc, les consideracions que expressem tot seguit són 

essencialment observacions de caràcter tècnic i reflexions sobre algunes 

previsions del projecte d’Ordenança que, al nostre judici, podrien no 

resultar suficientment clares. I tot això amb la voluntat de prestar servei a 

l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues en aquest tràmit d’informació 

pública sobre una norma que, d’acord amb 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 el Consitori. 

 

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

anàlisi exhaustiva del conjunt del projecte d’Ordenança, sinó que, en 

coherència amb el nostre àmbit competencial, hem centrat i limitat el 

nostre estudi a aquelles qüestions que considerem nuclears per tal de 

reforçar la integritat en l’exercici de l’activitat subvencional. 

 

1. Consideracions prèvies 

Abans d’analitzar l’articulat del projecte d’Ordenança, 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 (LPAC, en endavant), el qual es concreta amb 

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 Publicitat  

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 bon pràctica que en els anuncis s’especifiquin les 

diferents publicacions i a partir de la data de quina d’elles començarà a 

córrer el termini. 
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Tanmateix, al nostre entendre, l’opció més curosa i ajustada a normativa 

és la fixació de l’inici del termini l’endemà de la publicació del darrer 

anunci. 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, utilitza 

una conjunció copulativa en l’enunciat, s’ha d’entendre que el termini 

d’informació pública no pot iniciar el 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 les Sentències de 21 de febrer de 2005 (recurs 

de cassació núm. 1043/2000) i de 27 de juny de 2006 (recurs de cassació 

núm. 3124/2001).  

 

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, 

recomanem especificar en l’anunci que el còmput ho és de dies hàbils. Al 

nostre entendre, 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 aprovat 

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 (TRLMRLC, en 

endavant), ni els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases del règim local (LRBRL, en endavant), especifiquen la 

necessitat de publicar conjuntament amb l’edicte el text inicialment 

aprovat, és una pràctica recomanable, en la mesura que reforça la 

publicitat activa i facilita l’accés al document. En aquest sentit, val a dir 

que actualment aquesta publicació conjunta es pot vehicular fàcilment a 

través de la incorporació d’un enllaç directe al text inicialment aprovat a 

l’edicte.  
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Igualment i d’acord amb les previsions dels articles 83.2 i 133 de la LPAC, 

així com el 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG, en endavant), és 

recomanable que els edictes indiquin el lloc de consulta del text tant 

format digital, com en suport paper. 

 

Encara en relació amb aquesta qüestió, cal tenir presents les previsions de 

l’article 6 de la LTAIPBG que, per tal de fer efectiu el principi de 

transparència, afegeixen 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. En aquest 

sentit, hem de posar de manifest que no ens ha estat possible trobar 

fàcilment el text del projecte d’Ordenança disponible a la pàgina web 

municipal en el moment de redactar aquestes al·legacions. 

 

2. Pla estratègic de subvencions  

En coherència amb les determinacions de l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), l’article 7 del 

projecte d’Ordenança està dedicat al Pla estratègic de subvencions. A 

l’Oficina considerem una bona pràctica recordar aquesta obligació legal en 

les ordenances generals de subvencions.  

 

La importància d’aquest instrument ha estat advertida per la 

jurisprudència del Tribunal Suprem, que en la Sentència de 4 de desembre 

de 2012, de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa (recurs 

de cassació núm. 4369/2011), entre d’altres, s’ha pronunciat en els termes 

següents:  

 

“[…]dado el tenor de los apartados 1 y 3 del artículo 8 y de la Disposición adicional 

decimotercera de la Ley 38/2003, que el Plan Estratégico al que se refiere tiene 

carácter previo al establecimiento de cualquier subvención, constituyendo un 

requisito esencial cuyo cumplimiento exige que sea formalizado externamente y 

con un contenido que le haga identificable como tal por reflejar al menos aquello a 

que alude el apartado 1 de ese artículo 8.”  

 

En base a aquesta jurisprudència el Tribunal ha declarat, en diverses 

ocasions, la nul·litat d’algunes bases de subvencions per la manca 

d’aprovació prèvia del Pla estratègic de subvencions. A tall d’exemple, 

podem citar les Sentències de 26 de juny de 2012 (núm. de recurs de 

cassació 427/2011), de 16 d’abril de 2013 (núm. de recurs de cassació 

1372/2012), i 306/2021, de 4 de març, totes de la Sala Contenciosa 
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Administrativa del Tribunal Suprem. A continuació reproduïm un fragment 

de la Sentència de març del 2021, que considerem especialment 

il·lustrativa:  

 

“1.- El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, debe ser interpretado en el sentido de que la aprobación de un Plan 

Estratégico de Subvenciones, con carácter previo al establecimiento de cualquier 

subvención, constituye un requisito esencial del procedimiento subvencional, de 

modo que el incumplimiento de esa obligación, por parte de la Administración 

pública o Ente público convocante de las ayudas públicas, determina la nulidad de 

la Orden de convocatoria de la subvención.” 

 

Altrament, també és primordial que, tal i com apunta l’apartat 2 de l’article 

7 del projecte d’Ordenança, aquest Pla estratègic tingui el contingut 

marcat per la llei. En aquest sentit pot ser interessant consultar la 

Sentència 129/2015, de 20 de març, de la Sala Contenciosa Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, en la qual es declara la 

nul·litat d’un Pla perquè no respectava el contingut mínim exigit 

normativament. 

 

3. Obligacions de les persones beneficiàries 

L’article 12 de l’Ordenança projectada fixa les obligacions que vinculen les 

persones beneficiàries de les subvencions concedides per l’Ajuntament de 

Sant Cugat Sesgarrigues. Aquest apartat constitueix, juntament amb el 

dedicat a la justificació, un dels punts centrals de la regulació de l’activitat 

subvencional, en la mesura que determina les vinculacions d’aquells que 

acabaran fent ús del diner públic. Aquesta qüestió està estretament 

relacionada amb el compliment dels objectius pretesos per la subvenció, 

així com amb el principi d’eficiència en l’assignació i utilització dels 

recursos públics, que vincula l’administració en la gestió de les subvencions 

d’acord amb l’article 8.3 de la LGS. 

 

Per això, a l’Oficina considerem un bona pràctica la incorporació d’una 

previsió en aquest apartat que recorda l’obligació de les persones 

beneficiàries de comunicar a l’Ajuntament la modificació de qualsevol 

circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar 

a algun dels requisits fixats per a la concessió de la subvenció. 

 

Igualment són positives les previsions del apartats 13 i 14 del precepte de 

referència, que reiteren les obligacions de transparència i publicitat activa 

que els articles 3.4 i 15.2 de la LTAIPBG atribueixen a les entitats 

beneficiaries de subvencions. 
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Així mateix, l’apartat 11 d’aquest mateix article preveu l’obligació que les 

persones beneficiàries de subvencions adeqüin la seva activitat a una sèrie 

de principis ètics i regles de conducta, que estan desenvolupats més 

extensament a l’article 6.2 del projecte d’Ordenança. En aquest sentit 

recordarem que l’article 55.2 de la LTAIPBG determina que el Consistori té 

l’obligació de concretar, en les bases de convocatòria de subvencions, els 

principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat 

les persones beneficiàries de subvencions, i també hi ha de determinar els 

efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis. 

 

4. Concessió mitjançant concurrència competitiva  

Els articles 17 a 25 del projecte d’Ordenança es dediquen a les diferents 

fases i requisits que ha de complir el procediment de concessió de les 

subvencions mitjançant concurrència competitiva. 

 

4.1. Tramitació del procediment 

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

detallada, volem recordar que l’Oficina ha assenyalat en diverses ocasions 

que introduir mesures orientades a 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. Pel que fa a 

aquesta qüestió, l’article 22.1 de la LGS, determina que, sens perjudici de 

les especialitats que es puguin derivar de la capacitat d’autoorganització 

de les administracions públiques, la proposta de concessió s’ha de 

formular a l’òrgan concedent per un òrgan col·legiat a través d’un òrgan 

instructor. Així doncs, es pot dir que els articles 22 i 23 del projecte 

d’Ordenança són escaients en aquest sentit. 

 

4.2. Composició de l’òrgan col·legiat  

L’article 17.5 del projecte d’Ordenança es refereix a la composició de 

l’òrgan col·legiat encarregat de l’examen i valoració de les sol·licituds. 

Quant a aquest assumpte és interesant que, d’acord amb l’article 22.1 de 

la LGS, les ordenances generals de subvencions fixin unes directrius 

bàsiques. 

 

En connexió amb aquesta matèria, volem destacar que l’Oficina recomana, 

com també ho fan altres institucions i organismes, que aquest òrgan 

col·legiat tingui un caràcter totalment tècnic; aconsellem, doncs, projectar 

el text de manera que asseguri que aquest òrgan es compon exclusivament 

de personal tècnic i reguli una configuració que garanteixi la imparcialitat i 
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indemnitat respecte d’eventuals influències o pressions que es poguessin 

esdevenir. 

 

Per això fora bo revisar les previsions de l’article de referència atès que 

determinen que aquest òrgan estarà integrat per un representant de 

l’Alcaldia i el regidor o regidora de l’àrea que gestioni la subvenció (o 

persona en qui delegui).   

 

Encara en relació amb aquesta qüestió pot resultar interessant introduir 

en aquest punt mecanismes de gestió dels conflictes d’interès. 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.1  

 

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

desembocar en conductes de mala administració. Recordarem en aquest 

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. 

 

En aquest sentit i pensant en la detecció de qualsevol situació de conflicte 

d’interès que pogués sorgir en el marc de l’activitat municipal, l’Oficina 

recomana que els Ajuntaments incorporin instruments encaminats a 

comprovar i declarar l’absència de conflictes d’interès en determinats 

procediments o actuacions. Així, per exemple, és aconsellable que, en la 

mesura del possible, el Consistori disposés que, abans d’intervenir en un 

procediment subvencional (però també en tots els altres procediments que 

impliquin pública concurrència), les persones al servei de l’administració 

hagin de fer constar, en una declaració, el seu judici previ en relació amb 

l’absència de conflictes d’interès. En el cas dels òrgans col·legiats, es pot 

preveure que les persones que hi intervenen puguin formular aquesta 

declaració verbalment abans d’iniciar la primera reunió, sempre que se’n 

deixi constància a l’acta corresponent.        

 

4.3. Resolució de concessió  

 
1 L’Oficina va analitzar a bastament aquesta matèria a l’informe “La gestió dels conflictes d’interès en el 

sector públic de Catalunya”, emès el 2016 i disponible a la nostra pàgina web. 
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Pel que fa a la resolució de concessió cal destacar que, en qualsevol cas, 

s’haurà de motivar de conformitat amb les bases, d’acord amb les 

previsions dels articles 88 i 35 de la LPAC. A més, si bé l’òrgan concedent 

no està vinculat per la proposta de l’òrgan col·legiat, només se’n podrà 

apartar mitjançant una motivació especial, de manera que s’asseguri que 

no es desvirtuen ni trenquen els principis i les previsions de la LGS.  

 

En aquest sentit, cal destacar que l’article 25 de la LGS, dedicat a la 

resolució de concessió, fa una remissió a la normativa reguladora del 

procediment administratiu comú i, a l’apartat 2, menciona específicament 

la necessitat de motivar la resolució. Per això l'Oficina acostuma a 

aconsellar introduir una referència a la necessitat de motivar la resolució 

en aquesta mena de textos, tal com fa l’apartat 3 de l’article 23 del 

projecte d’Ordenança. 

 

Igualment també s’alineen amb una recomanació recurrent de l’Oficina les 

previsions d’aquest mateix apartat que estableixen l’obligació d’indicar en 

la resolució la relació de sol·licituds desestimades i el motiu de 

desestimació. Quan a aquesta qüestió, 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 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya (recurs contenciós administratiu núm. 52/1999), 

entre d’altres.  

 

4.4. Modificació de la resolució de concessió 

L’Ordenança projectada regula la possibilitat de modificar la resolució de 

concessió de la subvenció a l’article 25. En aquest punt, volem recordar 

que les administracions han de ser molt curoses en l’ús d’aquesta facultat, 

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

concurrència. 

 

En relació amb aquesta qüestió, a l’Oficina considerem que tant les 

ordenances de subvencions com les bases reguladores són una bona eina 

per determinar de manera clara i inequívoca les circumstàncies que poden 

fonamentar una eventual modificació de la resolució. Per això, el grau de 

definició en aquesta matèria que assoleixin les bases serà clau per evitar 

males pràctiques en aquests casos. 
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També és recomanable advertir expressament en el text d’aquesta mena 

d’ordenances que no es podrà optar per la modificació de la subvenció 

quan concorri alguna de les causes de reintegrament, regulades als 

articles 36 i següents de la LGS. Aquesta reflexió és especialment 

destacable, si tenim en compte que ni els articles 17.3 l) i 19.4 de la LGS, ni 

l’article 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament de la LGS (RLGS, en endavant) no regulen supòsits específics 

per a la modificació. 

 

5. Concessió directa 

Els articles 16.3 i 26 a 29 del text proposat detallen el procediment per a la 

concessió directa les subvencions com una 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 l’Oficina aconsella 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 de concessió 

directa 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 la 

transparència.   

 

5.1. Procediment de concessió directa 

Per tal d’impedir eventuals abusos en l’ús d’aquesta figura és una bona 

pràctica, recomanada en diverses ocasions per l’Oficina, establir l’obligació 

d’incorporar a l’expedient un informe raonat en relació amb l’existència de 

la causa justificativa de la impossibilitat de celebrar una convocatòria 

pública, tal com fa l’apartat 2 de l’article 26 del projecte d’Ordenança.  

 

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

aquesta finalitat al procediment. Aquest informe, que en opinió de l’Oficina 

només pot recaure en els serveis jurídics, ha d’acreditar que concorren 

raons d’interès públic que impedeixen la tramitació del procediment 

mitjançant pública concurrència. Per tant, limitar aquesta justificació a la 

constatació de l’existència de raons d’interès públic, social, econòmic o 

humanitari no és suficient. 
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Pel que fa a aquesta qüestió alguns Tribunals Superiors de Justícia han 

advertit que l’ús d’aquests procediments requereix d’una especial 

justificació, que ha de concretar quines raons d’interès públic, social, 

econòmic, humanitari o altres, impedeixen la convocatòria pública. En 

aquests pronunciaments, els Tribunals conclouen que l’absència de 

justificació adequada implica la nul·litat de ple dret de la subvenció. A tall 

d’exemple, es poden citar la Sentència 179/2014, de 5 de març, del Tribunal 

Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i la Sentència 417/2020, 

de 21 de desembre, del Tribunal Superior de Justícia de Castella la 

Mancha.    

 

En concret, a la Sentència 417/2020, els magistrats adverteixen que “Lo 

que justifica la concesión directa de subvenciones es que esas razones de 

interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas, 

"dificulten su convocatoria pública."; i continuen assenyalant “se echa en falta 

en la documental que integra el expediente un examen más riguroso del 

cumplimiento de los requisitos que habilitan a la Administración para acudir al 

procedimiento de concesión directa de la subvención”; i finalment conclouen 

“sin que consten los hechos determinantes y circunstancias que justifiquen acudir 

a dicho procedimiento, lo que nos sitúa en el escenario del art. 47.1 e) de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, que dispone que " Los actos de las Administraciones 

Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: e) Los dictados 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o 

de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad 

de los órganos colegiados ."; pues entendemos que, no habiéndose justificado los 

hechos determinantes en que se basa el Decreto para acudir al procedimiento 

extraordinario de concesión directa de la subvención, el procedimiento que debió 

haberse seguido es el de concurrencia competitiva, dando así la posibilidad de 

otras entidades de participar en el procedimiento de selección para su 

otorgamiento.” 

 

A més, la incorporació de previsions en aquest sentit permetria equiparar 

el procediment de concessió directa per raons d’interès públic, social, 

econòmic, humanitari o altres, seguit per l’administració local amb els 

utilitzats per la resta d’administracions públiques.  

 

En efecte, en el cas de l’Administració General de l’Estat, l’article 67.3 del 

RLGS exigeix que els expedients de subvencions de concessió directa per 

raons d’interès públic, social, econòmic, humanitari o altres incorporin una 

memòria justificativa sobre perquè alguna d’aquestes raons impossibilita 

una convocatòria pública. Igualment, l’article 28.3 de la LGS recorda que 

aquestes subvencions s’hauran d’ajustar a les previsions de la LGS, amb 
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l’única excepció de les que afectin a l’aplicació dels principis de publicitat i 

concurrència.  

 

En aquest mateix sentit, a l’àmbit català, l’article 94.2 del Decret legislatiu 

3/2002, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

finances públiques de Catalunya dicta:  

 

“Excepcionalment, es poden concedir directament subvencions innominades o 

genèriques, sempre que s'acrediti la impossibilitat de promoure la concurrència 

pública per les especificitats del subvencionat o de les activitats a desenvolupar. 

Aquesta concessió ha de complir els següents requisits: 

a) El procediment s'ha d'iniciar a instància de part. 

b) Ha d'haver una proposta motivada de l'impossibilitat de promoure la 

concurrència del secretari o secretària general o de l'òrgan competent del 

departament o bé de l'òrgan assimilat en l'estructura de les entitats autònomes. 

c) La resolució de la concessió és del conseller o de la consellera corresponent. 

d) Si l'import a concedir és superior a 300.000 euros o el que determini la llei de 

pressupostos cal l'autorització prèvia del Govern.” 

 

Encara en relació amb aquest assumpte, també  és aconsellable que 

l’article 29.1 el projecte d’Ordenança especifiqui que, en aquests casos, la 

resolució ha d’especificar, no només la concurrència d’algun des supòsits 

que habiliten la concessió directa, sinó també la causa justificativa que 

impossibilita celebrar una convocatòria de lliure concurrència. Aquesta 

pràctica permet incrementar la transparència i reforçar els principis 

d’objectivitat, igualtat i no discriminació. 

 

5.2. Reiteració en l’ús de l’adjudicació directa  

En darrer terme, volem advertir sobre els riscos que implica l’ús reiterat de 

l’adjudicació directa de subvencions per raons d’interès públic, social, 

econòmic, humanitari o altres.  

  

Per això, aconsellem ser especialment curosos en la utilització d’aquesta 

figura i assegurar que l’adjudicació directa d’una subvenció no es 

converteix en recurrent. Al nostre entendre, tenint en compte 

l’excepcionalitat que ha de caracteritzar l’ús de la concessió directa és 

difícil d’imaginar un supòsit que impossibiliti la pública concurrència quan 

se subvenciona pel mateix concepte la mateixa entitat any rere any. 

 

6. Transparència en l’activitat subvencional 

Els articles 30 i 31 del projecte d’Ordenança recullen les obligacions en 

matèria de publicitat activa que vinculen l’Ajuntament de Sant Cugat 
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Sesgarrigues pel que fa a l’activitat subvencional. En concret, detallen les 

diferents obligacions de publicació a la Base de Dades Nacional de 

Subvencions, al Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (en endavant 

RAISC) i al Portal de la Transparència, regulades respectivament als 

articles 18 i 20 de la LGS, 15 de la LTAIPBG, i els Decrets 271/2019, de 23 de 

desembre, pel qual s’aprova el Reglament del RAISC i 8/2021, de 9 de 

febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública. 

 

Si bé des del nostre punt de vista és una bona pràctica incorporar 

previsions en aquest sentit a les ordenances locals de subvencions, cal 

revisar-les periòdicament per tal d’assegurar-ne l’adaptació a la normativa 

i jurisprudència d’aplicació. 

 

En aquest sentit, suggerim revisar l’adequació legal de l’apartat 9 de 

l’article 30 del projecte d’Ordenança que exclou de comunicació a la Base 

de Dades Nacional de Subvencions (BDNS, en endavant) les subvencions 

(individualment considerades) d’import inferior a 100 euros.  

 

En canvi, considerem molt encertat el recordatori de les obligacions de 

publicitat vinculades al RAISC que conté l’article 31.5 de l’Ordenança 

projectada. En aquest punt, recordarem que el Reglament del RAISC obliga 

a la intervenció o qui designi l’entitat local a aportar una determinada 

informació en matèria de subvencions al Registre de manera periòdica. Així 

mateix la disposició transitòria segona d’aquest Reglament preveu que: 

“En l'àmbit de les entitats que integren l'Administració local, l'obligació 

establerta per l'article 15.1.c de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, es podrà donar 

per complerta amb la tramesa de la informació exigida al RAISC.” 

 

En un mateix sentit l’article 45 del Decret 8/2021 a què acabem de fer 

referència estableix el següent:  

 

“El compliment del deure de publicar la informació relativa a subvencions i ajuts 

atorgats, establert a la lletra c) de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, es fa efectiu, per als subjectes que s'hi troben obligats, mitjançant la 

tramesa d'aquesta informació al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya, al 

qual s'hi ha de poder accedir des del Portal de la transparència de Catalunya. 

 

El Portal de la transparència de Catalunya ha de donar accés, mitjançant un 

enllaç al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya, a la normativa reguladora 

de la subvenció o ajut, a les seves bases reguladores, a la resolució que aprova la 

convocatòria, a les seves eventuals modificacions, i a la informació sobre l'import, 
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l'objecte i les persones beneficiàries de les subvencions i els ajuts públics atorgats 

amb publicitat i concurrència competitiva o sense.” 

 

7. Justificació  

Com s’ha apuntat anteriorment, aquest apartat constitueix un dels 

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

que assegura l’exacte compliment de la finalitat que va justificar 

l’aprovació de la subvenció. Els imports atorgats en concepte de subvenció 

estan vinculats al compliment de l’activitat prevista i per això és necessari 

assegurar un estricte control i una rigorosa acreditació de la destinació 

dels fons públics. 

 

L’article 33 del projecte d’Ordenança preveu les diferents modalitats de 

justificació que podran ser admeses per l’Ajuntament de Sant Cugat 

Sesgarrigues. En aquest punt, en els supòsits en què es preveu la 

justificació mitjançant compte justificatiu, és recomanable que les 

ordenances generals de subvencions o les bases reguladores estableixin 

que, en tot cas, a més de la justificació de la despesa realitzada, l’entitat 

beneficiària ha d’acreditar el pagament efectiu de la despesa. A aquests 

efectes, en alguns sectors s’aconsella establir, sempre que sigui possible, 

una preferència per la transferència o domiciliació bancària de les 

despeses a càrrec d’un compte corrent de l’entitat beneficiària.  

 

Així mateix, quan excepcionalment el pagament de la factura s’hagi fet en 

efectiu, suggerim exigir que, a més de la factura, s’aporti un rebut on 

consti la quantitat satisfeta i s’identifiqui la factura a la qual correspon. 

Cal recordar que, en cap cas, l’import satisfet en efectiu no pot superar els 

imports fixats per l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de 

modificació de la normativa tributària i pressupostària i adequació de la 

normativa financera per a la intensificació de les actuacions de prevenció i 

lluita contra el frau.  

 

D’altra banda, és una bona pràctica que, tal com fa l’apartat 4 de l’article 

32 del text projectat, aquesta mena d’ordenances recordin les previsions 

de l’article 30.4 de la LGS. És mes, per tal d’assolir un control adequat de la 

destinació  dels fons públics, s’ha de consolidar aquesta pràctica; i, sempre 

que l’activitat no s’hagi finançat de manera exclusiva amb la subvenció 

municipal, exigir la justificació dels altres imports aplicats a l’activitat 

subvencionada, així com la seva procedència de fons propis o altres 

subvencions o recursos. 
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Finalment convé recalcar que, d’acord amb l’article 30.8 de la LGS, 

l’incompliment de l’obligació de justificar la despesa en temps i forma ha 

de donar lloc al reintegrament de la subvenció.  

 

8. Subcontractació  

En relació amb aquesta qüestió és aconsellable parar especial 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 que 

no reuneix les condicions per ser-ho. En definitiva, s’haurien d’adoptar 

mesures per impedir que la persona 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 el projecte d’Ordenança dedica l’article 35 a 

aquesta qüestió, el qual fa una remissió a les previsions dels articles 29 de 

la LGS i 68 del RLGS i en reprodueix una part. Ara bé, des del nostre punt 

de vista, tant l’ordenança general de subvencions com l’aprovació de les 

bases específiques reguladores de cada subvenció, ofereixen una 

oportunitat per incrementar les cauteles en aquest sentit. Suggerim 

reflexionar sobre la possibilitat d’aprofitar l’ocasió per regular de manera 

singular qüestions com: la justificació de la subvenció en els casos de 

subcontractació; les funcions o activats que en cap cas no poden ser 

objecte de subcontractació; o el percentatge de subcontractació admès. 

 

De la mateixa manera, és aconsellable que quan es regulin la justificació i 

el control financer de les subvencions, es recordi l’obligació de comprovar 

el compliment dels diferents requisits i límits que vinculen la persona 

beneficiària quant a la subcontractació. En aquest punt, convé recordar 

que l’article 68 del RLGS té naturalesa bàsica d’acord amb la disposició 

final primera d’aquesta norma. 

 

També és important supervisar la subcontractació quan es produeix amb 

entitats vinculades amb la persona beneficiària; en la mesura que, de 

vegades, pot encobrir desajustos en la valoració dels béns o serveis 
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subcontractats. En relació amb aquesta qüestió, pot ser interessant tenir 

present la Sentència 1269/2020, de 29 de setembre, del Tribunal Suprem 

dictada en interès cassacional que confirma que quan l’activitat 

subvencionada s’executa mitjançant la subcontractació d’una entitat 

vinculada, l’Administració pot estendre el control sobre el beneficiari a 

l’acreditació i justificació dels costos reals en què ha incorregut l’entitat 

subcontractada.  

 

Per acabar, cal tenir present que d’acord amb l’apartat 6 de l’article 29 de 

la LGS les persones beneficiàries són les responsables de respectar els 

requisits i límits de la subcontractació; així com, que l’incompliment 

d’aquestes previsions comporta l’inici d’un procediment de reintegrament 

de la subvenció, en base a l’article 37.1 f) de la LGS. 

 

9. Reintegrament  

L’article 43 de l’Ordenança projectada regula el reintegrament de les 

subvencions, la qual cosa ha estat identificada per l’Oficina com una bona 

pràctica en favor de la seguretat jurídica. 

 

Així mateix, per tal d’assegurar la necessària subjecció al principi de 

proporcionalitat, és essencial que les bases reguladores concretin de 

manera adequada els criteris de graduació dels possibles incompliments. 

En el supòsit que s’hagués de tramitar el reintegrament per alguna de les 

causes previstes als apartats b) f) i g) de l’article 37 de la LGS, aquests 

criteris serien determinants a l’hora de facilitar a l’administració la tasca 

de mesurar l’abast de l’incompliment en funció de les circumstàncies 

concurrents en cada supòsit i l’import a reintegrar. 

 

10. Modificació del delicte de frau de subvencions 

Per acabar, és pertinent fer un breu apunt en relació amb la modificació de 

l’article 308 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, 

que va dur a terme l’apartat onze de l’article únic de la Llei orgànica 

1/2019, de 20 de febrer, de modificació del Codi Penal. A partir d’aquesta 

reforma es considera delicte de frau de subvencions l’obtenció de 

subvencions o ajuts per una quantitat o valor superior als 100.000 euros 

falsejant les condicions requerides per a la concessió o amagant les que 

l’haguessin impedit, excepte que es procedeixi al reintegrament. Si l’import 

obtingut, defraudat o aplicat indegudament no supera els 100.000 euros 

però excedeix els 10.000 s’han d’imposar penes més baixes. 
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A diferència de la versió anterior, l’apartat 5 d’aquest article estableix que 

per determinar la quantitat defraudada cal tenir en compte el total 

obtingut, defraudat o indegudament aplicat amb independència de si 

procedeix d’una o diverses administracions. S’elimina doncs el requisit que 

la quantitat defraudada es referís a l’any natural i al foment de la mateixa 

activitat. 

 

En conseqüència, és aconsellable tenir present el risc que corren les 

entitats beneficiàries d’incórrer en aquest delicte si apliquen 

indegudament diverses subvencions obtingudes per projectes o activitats 

diferents, en anys diferents, sense reintegrar-les posteriorment. Per això, és 

important, d’una banda, que l’administració supervisi adequadament la 

deguda justificació de la subvenció; i de l’altra, que tramiti el procediment 

de reintegrament quan correspongui; així com, que apliqui la prohibició 

prevista a l’article 13.2 g) de la LGS, que impedeix ser beneficiaries d’una 

subvenció les persones que no estiguin al corrent de pagament de les 

obligacions de reintegrament.” 

 

 

Ben cordialment,  

 

 

 

 

Miguel Ángel Gimeno Jubero 

Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
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