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Ref.: Al·legacions de Antifrau de
Catalunya a inicial de la modificació 
del Reglament de subvencions de Sant Feliu de
Llobregat (Exp. 12/2022)

Il·lm. Sr. Oriol Bossa i Pradas

Alcalde

Benvolgut alcalde,

En la sessió ordinària celebrada el dia 28.07.2022 el Ple de 
e Sant Feliu de Llobregat va aprovar inicialment el 

Reglament general de subvencions. El text es va sotmetre a 

ficial de la Província 
de Barcelona (BOP, en endavant) del dia 21.09.2022, i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC, en endavant) núm. 8765, de
04.10.2022.

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

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 
que, directament o indirectament, guarden relació amb els àmbits sobre 
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rtir la integritat de les institucions i els servidors públics. En 

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 de Reglament que, al nostre judici, podrien no 
resultar suficientment clares. I tot això amb la voluntat de prestar servei a 

ntament de Sant Feliu de Llobregat 
, té per objecte regular 

els criteris i del procediment aplicable per a  les 
subvencions municipals.  
 
A manera 
anàlisi exhaustiva del conjunt del projecte de Reglament, 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 

 
 
1. Consideracions prèvies 

e Reglament, voldríem formular 
algunes consideracions sobre la publicitat i 

les 

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

les normes.    

 
1.1 Publicitat  
La publicació dels projectes de disposicions administratives de caràcter 

sentit, considerem una bon pràctica que en 

córrer el termini. 
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Tanmateix, al nostre entendre,  curosa i ajustada a normativa 
és 
anunci. A
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, utilitza 

compliment, en la seva totalitat, a la condició fixada per la norma. És a dir, 

de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i 

 De manera similar, i pel que fa a les 

de cassació núm. 1043/2000) i de 27 de juny de 2006 (recurs de cassació 
núm. 3124/2001).  
 

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  Al 
nostre entendre, aquesta pràctica, contribueix a reforçar la seguretat 
jurídica i la transparència, ambdós principis de bona regulació recollits a 

 
 
1.2. Accessibilitat 
Pel que fa al contingut dels anuncis esmentats cal posar de manifest que 
ambdós contenen el text íntegre del projecte de Reglament aprovat 
inicialment pel Ple.  
 
Tot i que

cret 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
reguladora de les bases del règim local (LRBRL, en endavant), 

inicialment aprovat, és una pràctica recom , en la 
mesura que reforça la publicitat activa  En 
aquest sentit, val a dir que actualment aquesta publicació conjunta es pot 
vehicular f

Llobregat.  
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Igualment i 
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. 
 
2. Pla estratègic de subvencions  

17 de novembre, general de subvencions (LGS, en endavant 4 del 
projecte de Reglament està dedicat al Pla estratègic de subvencions. A 

les ordenances generals de subvencions.  
 
L tida 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 

 

següents:  
 

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 

 
 

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

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

1372/2012), i 306/2021, de 4 de març, totes de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Suprem. A continuació reproduïm un fragment 
de la Sentència de març del 2021, que considerem especialment 
il·lustrativa:  
 

- 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 
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público convocante de las ayudas públicas, determina la nulidad de la Orden de 
 

 
3. Obligacions de les persones beneficiàries 

8 del Reglament projectat fixa les obligacions que vinculen les 
 

Sant Feliu de Llobregat. Aquest apartat constitueix, juntament amb el 
ivitat 

acabaran fent ús del diner públic. Aquesta qüestió està estretament 
relacionada amb el compliment dels objectius pretesos per la subvenció, 

 
recursos públics, que vinculen 

 
 
Per això, a  aconsella incorporar una previsió en aquest apartat 
que recordi 

, tant de caràcter 
objectiu com subjectiu, que pugui afectar a algun dels requisits fixats per a 
la concessió de la subvenció. 
 
Igualment és recomanable reiterar, en aquest punt, les obligacions de 
transparència que  15.2 de la LTAIPBG atribueix a les entitats 
beneficiaries de subvencions  paràgraf 

  
 
Així mateix, també convé preveure, en aquest mateix article, 
que les persones beneficiàries de subvencions adeqüin la seva activitat a 
una sèrie de principis ètics i regles de conducta. En aquest sentit 

en les bases de convocatòria de subvencions, els 
principis ètics i les regles de conducta als 
les persones beneficiàries de subvencions, i també hi ha de determinar els 

 
 
4. Concessió mitjançant concurrència competitiva  
Els articles 9 a 17 del projecte de Reglament es dediquen a les diferents 
fases i requisits que ha de complir el procediment de concessió de les 
subvencions mitjançant concurrència competitiva. 
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4.1. Inici del procediment  

  
 

al Pla estratègic de subvencions, aquesta afirmació semblaria errònia o 
mancada de sentit

sta mena de 
Plans és un requisits previ a 

administració en qüestió es proposi dur a terme durant determinat 
període de temps.  
 
4.2. Tramitació del procediment 

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 

ió 

instructor. Així doncs, es pot dir que els articles 10 f) i 15 del projecte de 
Reglament són escaients en aquest sentit. 
 
4.3  

5 del projecte de Reglament també es refereix a la composició de 
 . 

la LGS, les ordenances generals de subvencions fixin unes directrius 
bàsiques. 
 

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 

influències o pressions que es poguessin 
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esdevenir. 
 

determinen que aquest òrgan estarà integrat pel regidor o 
regidora de cultura (o persona en qui delegui).   
 
Encara en relació amb aquesta qüestió pot resultar interessant introduir en 

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  
 

desembocar en conductes de mala administració. Recordarem en aquest 

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 

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

recomana que els Ajuntaments incorporin instruments encaminats a 

procediments o actuacions. Així, per exemple, és aconsellable que, en la 
mesura del possible, el Consistori disposi 
procediment subvencional (però també en tots els altres procediments que 
impliquin pública concurrència), 
hagin de fer constar, en una declaració, el seu judici previ en relació amb 

 En el cas dels òrgans col·legiats, es pot 
preveure que les persones que hi intervenen puguin formular aquesta 

 
 
4.4. Resolució de concessió  
Pel que fa a la resolució de concessió (art. 16 del projecte de Reglament) 

 
1 
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n 

previsions de la LGS.  
 
En aquest sentit, 
resolució de concessió, fa una remissió a la normativa reguladora del 

la necessitat de motivar la resolució. Per això l'Oficina acostuma a 
suggerir introduir una referència a la necessitat de motivar la resolució en 
aquesta mena de textos. 
 

també aconsella recordar r el motiu 
de desestimació de les sol·licituds desestimades. Quan a aquesta qüestió, 
la jurisprudència coincideix a assenyalar que una denegació presumpta 
trencaria els principis de publicitat, transparència, concurrència i 

moment la gestió 
Sentència de 4 de març de 2005 de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (recurs contenciós 

 
 
4.5. Modificació de la resolució de concessió 
El Reglament projectat regula la possibilitat de modificar la resolució de 
concessió de la subvenció als articles 10 k) i 30. En aquest punt, volem 

aquesta 
facultat, en la mesura que un abús podria portar al trencament del principi 
de concurrència. 
 

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. 
 
També és recomanable advertir expressament 
de reglaments 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 
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LGS (RLGS, en endavant) no regulen supòsits específics per a la 
modificació. 
 
5. Concessió directa 

text proposat detalla el procediment per a la concessió 
directa les subvencions com una excepció a la norma general, que dicta 

competitiva. 
 
5.1. Supòsits que admeten concessió directa  
En relació amb aques

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.   
 
Quant a aquesta qüestió suggerim estudiar detingudament les previsions 

introdueixen supòsits que no es troben recollits en una norma de rang 
legal

preveu tres supòsit que habiliten la concessió directa de subvencions, entre 
els quals no hi ha el fet que aquestes estiguin 

 acreditin tenir dret a la 

subvenció mitjançant el compliment dels requeriments estandarditzats ni que 
aquestes  no ultrapassin la quantitat que es fixi en les bases específiques de 

 una mateixa activitat i en un mateix 
exercici.  
 
5.2. Procediment de concessió directa 

justificativa de la impossibilitat de celebrar una convocatòria pública.  
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en diverses ocasions en relació amb la deguda i 
suficient motivació que han de contenir les subvencions de concessió 

aquesta finalitat al procediment. A

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

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

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

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

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 
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 
en la documental que integra el expediente un examen más riguroso del 
cumplimiento de los requisitos que habilitan a la Administración para acudir al 

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

ons públiques.  
 

RLGS exigeix que els expedients de subvencions de concessió directa per 
rin una 

memòria jus
una 

ó dels principis de publicitat i 
concurrència.  
 

finances públiques de Catalunya dicta:  
 

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'autoritz  

 
Encara en relació amb aquest assumpte, també és aconsellable que el 
projecte de Reglament especifiqui que, en aquests casos, la resolució ha 

 
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 pri
no discriminació. 
 
5.3  

econòmic, humanitari o altres.  
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ta 

converteix en recurrent. Al nostre entendre, tenint en compte 

 pública concurrència quan 
se subvenciona pel mateix concepte la mateixa entitat any rere any. 
 

 
del projecte de Reglament recull les obligacions en matèria de 

Sant Feliu de Llobregat pel 
  

 
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- -

 
 
En aquest sentit, suggerim revisar ls apartats a), b), i 
c) ouen de publicitat les 

les quals vingui imposada per una norma de rang legal, i les que 
(individualment considerades) siguin .  
 
Així mateix, e  també aconsellem 
recollir en aquest apartat totes les obligacions legals en matèria de 
publicitat activa que 
subvencional que, al nostre entendre, la normativa no configura com a 
alternatives sinó complementàries. En concret, caldria fer referència a: 

 al 

 

 s 
articles 18 i 20 de la LGS; 

 les obligacions de publicació al Portal de la Transparència 

Subvencions de Catalunya (RAISC, en endavant) i 8/2021, de 9 de 
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febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació 
pública. 

el Reglament 
r una 

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

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 

 
 

cabem de fer 
referència estableix el següent: 
 

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, 
l'objecte i les persones beneficiàries de les subvencions i els ajuts públics atorgats 

 
 
7. Justificació  

subvencional, en la mesura 

assegurar un estricte control i una rigorosa acreditació de la destinació 
dels fons públics. 
 

21 del projecte de Reglament preveu que la justificació de la 
RLGS i, en tot 

cas, 
activitat, una manifestació de la persona beneficiària conforme la finalitat 
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justificatiu. En aquest punt, és recomanable que els reglaments generals 
de subvencions o les bases reguladores estableixin que, en tot cas, a més 
de la justificació de la despesa realitzada, 

. A aquests efectes, en 
alguns sectors , sempre que sigui possible, una 
preferència per la transferència o domiciliació bancària de les despeses a 

 
 
Així mateix, quan excepcionalment el pagament de la 
efectiu, suggerim exigir que, a més de la factura, 

. 

import
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.  
 

és una bona pràctica que aquesta mena de reglaments 
recordin les previsi 0.4 de la LGS

aquesta pràctica; i, sempre que 
exclusiva amb la subvenció municipal, exigir la justificació dels altres 

de fons propis o altres subvencions o recursos. 
 
Finalment convé recalcar que

de donar lloc al reintegrament de la subvenció.  
 
8. Subcontractació  

8 f) del projecte de Reglament regula la subcontractació de les 
actuacions subvencionades i la prohibeix en termes generals, llevat de 
previsió expressa en les bases reguladores.   
 
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 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 
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per aquesta via, adquireixi, de facto, la condició de beneficiari aquell que 
no reuneix les condicions per ser-
mesures per impedir que la persona beneficiària sigui una mera entitat 

its formals, que 
posteriorment transfereixi el diner públic i la responsabilitat material del 
compliment de les exigències del interès general a una tercera persona. 
 
Des 

ofereixen una oportunitat per incrementar les cauteles en aquest sentit. 
Suggerim reflexionar sobre la possibilitat regular de 
manera singular qüestions com: la justificació de la subvenció en els casos 
de subcontractació; les funcions o activitats 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, 
el compliment dels diferents requisits i límits que vinculen la persona 
beneficiària quant a la subcontractació. En aquest punt, convé recordar 

 
 
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 
subcontractats. En relació amb aquesta qüestió, pot ser interessant tenir 
present la Sentència 1269/2020, de 29 de setembre, del Tribunal Suprem 

s reals en 
subcontractada.  
 

la LGS les persones beneficiàries són les responsables de respectar els 
compliment 
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9. Reintegrament  
26 del Reglament projectat regula el reintegrament de les 

subvencions, la qual 
pràctica en favor de la seguretat jurídica. 
 

proporcionalitat, és essencial que les bases reguladores concretin de 
manera adequada els criteris de graduació dels possibles incompliments. 

 
 
10. Modificació del delicte de frau de subvencions 
Per acabar, és pertinent fer un breu apunt en relació amb la modificació de 

r
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 

obtingut, defraudat o aplicat indegudament no supera els 100.000 euros 
 

 

per determinar la quantitat defraudada cal tenir en compte el total 
obtingut, defraudat o indegudament aplicat amb independència de si 

ent de la mateixa 
activitat. 
 
En conseqüència, és aconsellable tenir present el risc que corren les 

indegudament diverses subvencions obtingudes per projectes o activitats 
diferents, en anys diferents, sense reintegrar-les posteriorment. Per això, és 

de reintegrament quan correspongui; així com, que apliqui la prohibició 
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subvenció les persones que no estiguin al corrent de pagament de les 
obligacions de reintegrament. 
 
11. Qüestions de detall 

indiquem una 
qüestió de detall per en la tasca de revisió final del text 
proposat: el projecte de Reglament conté diverses referències a la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i el procediment administratiu comú, i la Llei 11/2007, de 22 de 
juliol, d accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, actualment 
derogades, i substituïdes 
administratiu comú de les administracions públiques.   
 
Ben cordialment,  
 
 
 
 
 
 
Oficina Antifrau de Catalunya, a la data de la signatura 
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