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10. Adequar I'activitat als principis éfics I a /es regles de conducta cont¡nguts en l'article 6 d'aquesta
Ordenanga que permelin assegurar el compliment dels principis d'igualtat, d'objectivitat i de transparéncía.

(...)"

ElAl'legacions presentades per l'Oficina Antifrau de Catalunya

1. Canviar el títol pel de bases reguladores generals de les subvencions de la
diputació, icanviar la denominació dels articles per la de bases

Tot i coincidir en l'análisi de la naturalesa jurídica de I'OGS que fa I'Oficina Antifrau
(OAC) al seu escrit d'al'legacions, es considera que aquesta naturalesa de bases
reguladores ja queda palesa a I'article I de I'OGS en qué, de forma explícita, s'indica que
I'objecte de I'OGS és el desenvolupament de les bases reguladores generals que s'han
d'aplicar en els procediments de concessió de subvencions tramitats per la Diputació de
Barcelona.

Pel que faala redenominació dels articles per la de bases, es considera que es tracta
d'una qüestió puramenf semántica menor que no aporta cap valor afegit al text.

En conseqüéncía, es proposa desestimar I'al.legació.

2. Modificació de I'article 7 relatiu al Pla Estratégic de Subvencions (PES)

En aquest punt, I'OAC planteja cínc qüestions diferents:

1. Concretar els terminis mínims per actualitzar el PES
2. Preveure la publícitat del PES en la seu electrónica i portal de transparéncia
3. Exigir el control financer del PES per la lntervenció
4. Avaluar el grau de compliment del PES
5. Preveure la publicitat dels resultats de l'avaluació del compliment del PES

Amb carácter preliminar, cal dir que si bé la regulació del PES a la proposta de
modificació de I'OGS és molt succinta, es va fer únicament amb la voluntat d'identificar i

definir aquest instrument, i amb una voluntat de sotmetiment en bloc a la regulació
específica de la LGS iel RLGS.

No obstant, i dit aixó, tot seguit s'analitzen cadascuna de les cinc peticions de I'OAC per
tal de clarificar el compliment de totes elles més enllá de la seva previsió explícita o no a
I'OGS.

Pel que fa a les propostes esmentades als punts 1 i 4 relatives a l'actualització del PES i

la seva avaluació, cal tenir present que el PES és un instrument de planificació de
polítiques públiques com són les adregades al foment d'activitats d'utilitat pública o
interés social, configurant-se com una eina per donar compliment als objectius
estratégics del Pla d'actuació del mandat (PAM) aprovat per la Junta de Govern en data
10 de marg de 2016, del que es va donar compte al Ple en sessió de 28 d'abril.



Per la seva banda, el PAM és I'instrument on es defineixen els objectius estratégics que

han d'assolir-se durant el mandat, i en qué es preveuen les diferents línies d'actuació
associades a cada objectiu, les unitats administratives responsables, els programes
pressupostaris afectats i els indicadors de seguiment adequats per tal de fer una
avaluació anual del seu compliment.

Si bé el PAM té una durada de quatre anys, la seva avaluació es fa anualment i el

resultat d'aquesta avaluació és I'element que permet revisar i actualitzar els instruments
de planificació més específ¡cs com és el cas del PES, instrument on es concreten les

assignacions pressupostáries necessáries per la seva aplicació en cada anualitat
concreta.

L'avaluació del compliment del PES no es pot dissociar de I'avaluació del compliment
dels objectius estratégics del PAM, de forma que quan s'avalua aquest, també s'avalua
aquell.

Analitzant la proposta de I'OAC esmentada al punt 2 i relativa a la publicitat del PES a la
seu electrónica i al portal de transparéncia, cal dir que aquesta publicitat ja s'está fent
amb tota normalitat des del moment en que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informació pública i bon govern, va entrar en vigor.

Pel que fa a les propostes numerades als punts 3 i 5, com ja s'ha indicat, l'actualització
del PES és una derivada del procés d'avaluació del PAM, de forma que el control
específic que s'efectua sobre el PES directament, és el control financer al que resta
sotmés per imperatiu de I'article 14.4 del RLGS, i que ha de ser efectuat per la

lntervencio General, conjuntament amb el control financer sobre els beneficiaris de
subvencions previst als articles 44 i següents de la LGS.

En l'ámbit de la Diputació de Barcelona, les actuacions de control financer de
subvencions que anualment duu a terme la lntervenció General es contenen en el Pla
anual d'actuacions de control, on es defineixen el seu abast i estructura. Els resultats
d'aquest control financer es plasmen en un informe del que se'n dona compte al Ple, i

que alhora es fa públic al portal de transparéncia.

Per tant, será aquest Pla anual d'actuacions de control el que defineix l'abast i estructura
del control financer a efectuar sobre el PES, fent-se públics els seus resultats al portal de
transparéncia conjuntament amb l'informe de control financer sobre beneficiaris.

Per tot I'exposat, es considera oportú incorporar les propostes de I'OAC al text de I'article
7.

En conseqüéncia, es proposa estimar totes les al'legacions i es modifiquen els apartats
3, 4 i 5 de I'article 7, el qual queda redactat de la següent manera:

"Atticle 7. Pla estratégic de subvencions

( ..)

3.En base a I'avaluació que s'efectua del Pla d'acluació de mandat, el Pla estratég¡c de subvertcions
s'actualitza anualment I s'aprova conjunlament amb el Pressuposl de /a Diputació de Barcelona. El Pla
pof ser objecte de revisió, modificacló o actualitzac¡ó en qualsevol moment per parl del Ple de la
corporació.

4.EI Pla setá ob¡ecte de publicitat a través de la seu electrónica i del portal de transparéncid.
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5,La lnte¡venció General de la Diputació de Barcelona fará el control flnancer del Pla estratég¡c de
subvencions d'acord amb les determinacions esfablerfes al Pla enual d'actuacíons de control."

3. Modiflcació de I'article 12 relatiu a obl¡gacions dels beneficiaris

En aquesta al'legació, I'OAC fa les propostes següents:

L Afegir que el beneficiari ha de comunicar a l'órgan concedent la modificació de
qualsevol circumstáncia que pugui afectar algun dels requisits exigits per a la
concessió

2. AÍegir un recordatori als beneficiaris respecte la seva obligació de donar
compliment dels deures derivats de la Llei de transparéncia

3. lncorporar de forma explícita i sistemática tots els deures concrets de publicitat
que els corresponen,

Pelque faala primera proposta, caldirque aquesta és una obligació del beneficiarique
no está prevista a la normativa general de subvencions.

Malgrat aixd, és evident que es tracta d'una proposta molt raonable i que és oportuna la

seva incorporació a I'article 12.

Pel que fa ala segona proposta, certament el text de I'OGS va néixer amb un article 37

dedicat íntegrament a la transparéncia en I'activitat subvencional perÓ des de la
perspectiva de les obligacions inherents a la Diputació.

No obstant, també és cert que I'article 12.9 de I'OGS incorpora una referéncia envers
l'obligació dels beneficiaris d'ajustar la seva activitat als principis de transparéncia i, així

mateix, I'OGS també incorpora dos esments explícits a dos deures de publicitat del

beneficiari que s'han considerat importanis de recordar eom sérr I'obligació d'informar de

les retribucions de directius en subvencions de més de 10.000 € que consta a l'article
21.1.1) per tal que la Diputació les faci públiques, iel deure de difusió del finanqament
públic, que es conté a I'art. 12.6 en tant que opera com a causa de revocació derivada de
la LGS.

En favor d'una major claredat en aquest tema, es considera adequat que I'article 12

incorpori un recordatori més explícit respecte dels subjectes obligats al compliment dels

deures de transparéncia dels beneficiaris.

No obstant, en relació a la tercera proposta, fer una reproducció literal de les obligacions
de publicitat inherents als beneficiaris és una qüestió que per la seva extensió i

implicacions supera la funció d'aquesta OGS, de forma que només s'afegeix una

remissió específica a la Llei 1912014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés_a la

informació ¡iriOtica i bon govern, on aquestes es contenen. Ara bé, atesa la importáncia

de clarificar aquestes obligacions d'una forma el més ámplia i exhaustiva possible, es

creu oportú desenvolupar áquest tema en un instrument complementari a I'OGS i afegir

una nova disposició addicional en qué es prevegi aquest desenvolupament'

En conseqüéncia, es proposa estimar totes les al'legacions afegint dos parágrafs a

I'article'12, irenumerant la resta d'apartats el text dels quals es manté inalterat iafegint
una nova disposició addicional tercera i renumerant les antigues disposicions quarta i

cinquena que passen a ser cinquena i sisena mantenint els seus textos inalterats.



La redacció d'aquests parágrafs i de la disposició addicional tercera és la següent:

"Afticle 12. Obligacions dels beneficiaris

(...)

2. Comunicar a la Diputaci' de Barcelona la mocriflcaci' de qualsevol circumstáncia, tanl de
carácter objectiu com subjecliu, que pugui afeclar algun dels reguisifs exig¡ts per a la concessió de
la subvencló.

(.,.)

11. Donar compllment als deures de transparéncia derivats de la Lle¡ 19/2014, de 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la ¡nfomació ptlblica i bon govern quan es donl un dels següenfs supósits.'

a) Si perceben subvencions o ajuls públics de més de 100,000 € anuals
b) Si almenys el quaranta per cent de íluts ingressos anuals procedeix de subvenclons o ajuts

públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5,000 €

(...)"

'DISPOS/C/O/VS ADDIC/ONAIS

(...)

Tercerc

Amb la finalitat de facilitar gue els beneficiaris de subvencions complelxln amb les obligaclons de
transparéncia que la Llei 19/2014 els hi imposa, la lnteryonció Generat lmpulsará la redaccló d'unes
instrucc¡ons on se'/s facilitl una guia clara i concreta d'aguestes obligacions aixt com dels criteris que
han de seguir per una correcta aplicació de la Llei.

(...)"

4. Modificació de I'article l6 relatiu a la concessió directa

En aquesta al.legació l'OAC fa les propostes que s'indiquen a continuació:

1. Esmenar la menció incorrecte a que la concessió directa no requereix publicitat
2. Remarcar el carácter excepcional de les concessions directes per interés públic
3. Garantir que l'expedient incorpora un informe raonat i justificatiu de les

circumstancies que dificulten la concurréncia, amb una justificació verag, objectiva
i qualificable de forma indubtable com d'interés públic, deixant constáncia de la
motivació en I'expedient

4, Aquest informe hauria de recaure en els serveis jurídics que haurien de verificar el
fet.

La primera proposta está referida al punt 3 de I'article 16 on s'al.ludeix alfet que en les
subvencions atorgades mitjangant concess¡ó directa no és preceptiva la publicitat. En
aquest sentit, l'OAC recorda que la publicitat de la concessió sí que és preceptiva.

L'obligació de fer publicitat de les subvencions atorgades per concessió directa es troba
expressament prevista a l'article 36.3 de I'OGS on es diu que es comunicaran a la Base
de Dades Nacional de Subvencions totes les subvencions concedides per qualsevol
procediment.
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L'esment a la publicitat contingut a I'article 16 feia referéncia a la publicitat prévia, és a
dir, abans de la concessió, i ho feia utilitzant I'expressió ".... no sent preceptives ni la
concurréncia competitiva ni la publicitat ... " que és una expressió freqüentment utilitzada
en textos doctrinals i normatius en referir-se a les concessions directes. De fet, la própia
OAC indica que les subvencions directes no requereixen publicitat en alguns dels seus
informes, entre els quals podem citar les recomanacions del 2 d'octubre de 2012
adregades al Departament de Presidéncia de la Generalitat, o les recomanacions del 19
de setembre de 2013 adregades al departament de Cultura.

En qualsevol cas, no existeix cap objecció al fet de modificar aquest esment fent una
referéncia explícita a qué es tracta de publicitat prévia.

Pel que la a la segona proposta relativa a remarcar el carácter excepcional de la
concessió directa, val a dir que aquest article 16 és un article indícatiu dels diferents
procediments de concessió, els quals es desenvolupen més endavant en títols
específics. Així doncs, el Títol Vl relatiu a les concessions directes indica explícitament al
seu article 26.1 que la concessió directa és una forma excepcional d'atorgament de
subvencions.

Malgrat aixó, es reforgará aquest carácter excepcional indicant a I'article 16,3
l'excepcionalitat del procediment de concessió directa, el que inclou el supósit de
concessió directa a qué al.ludeix I'OAC.

En relació a l'informe justificatiu de les circumstancies que habiliten la concessió directa
per raons d'interés públic, social, económic o humanitari que dificulten la convocatória
pública, cal recordar que l'article 26.2 de I'OGS inclós a I'esmentat TÍtol Vl, ja preveu la
necessitat d'un informe técnic específic que motivi suficientment les circumstáncies del
cas concret, i en defineix el seu contingut mínim.

No obstant, es reforgará aquesta exigéncia de motivació indicant que la justificació ha de
ser verag, objectiva, i qualificable de forma indubtable com d'interés públic en l'article
26.2.

Pel que faala quarta proposta relativa alfet que aquest informe hagi de recaure en els
serveis jurídics, en l'ámbit de I'administració local aquests serveis recauen en la
Secretaria General i s'entén que la motivació que s'exigeix en aquest cas té un eminent
component d'argumentació técnica especialitzada en funció de I'activitat objecte de
subvenció i, per tant, I'ha d'elaborar el centre gestor que proposa la concessió.

En conseqüéncia, es proposa estimar les al.legacions 4.1, 4.2i 4.3, i es modifica I'apartat
3 de I'article 16 i I'apartat 2 de I'article 26, i es proposa desestimar I'al.legació 4.4. La
redacció d'aquests articles és la següent:

"Arl¡cle 1 6. Procediments

(...)

3, Amb carácter excepcional, los subvencions poden atorgaftse d¡rectament no senf preceptives ni la
concurréncia compet¡t¡va ni la publlcllat préyra en e/s casos segtienfs;

(...)".

'Arlicle 26. Concessió directa

(...)



2.La concurréncia del supósit previst a I'apaftal 16.3.c) d'aquesta otdenanga telatiu a les subvencions

atorgades per raons d'interéó púbtic, sociat, económic o humanitari, o altres da degudament iustificades que

en áificult¡n Ia convocatór¡a iúbtica m¡tjangant concurrénc¡a compet¡t¡va, s'ha d'acreditar amb un informe

lécnic especÍfic que motivi de forma várag, objectiva i qualllicable de forma indubtable com d'interés
p(tblic les circums¿áncies del cas en concrct.

Aquest informe haurá de tenir el següent contingut mínim:

a) Antecedents
b) Objecte de la subvenció
c) Compromisos assumrls per /a corporació

ü Motiiació de /a concsssió de la subvenció amb la justificació datallada de les raons que acred¡ten

I'inteñs públ¡c económ¡c o humanitari.
e) Raons que dificutten /a concessló de ta subvenció mitjan¡ant convocatótia p(tblica'

(...)."

5. Modificació de l'article 18 relatiu a les bases reguladores específ¡ques

Amb aquesta al.legació I'OAC proposa fer referéncia explícita a la competéncia plenária
per I'aprovació de- les bases reguladores específiques amb informe de la lntervenció
previ a la seva aprovació i a la publicació de les bases reguladores específiques al tauler

d'anuncis, al BOP ial DOGC.

L'article 17 de la LGS estableix que les bases reguladores de les subvencions de les

corporacions locals s'aprovaran en el marc de les bases d'execuc¡ó del pressupost,

miüangant una ordenanga general de subvencions o mitjanqant una ordenanqa
específica per a les diferents modalitats de subvencions.

La conseqüéncia d'aquesta previsió és que quan s'aprova una ordenanqa general,

aquesta té la naturalesa de bases reguladores generals de tots els procediments de

concessió que tramiti aquella institució de forma que, mentre est¡gui en vigor, I'inici dels

diferents procediments vindrá donat ún¡cament per I'aprovació de les corresponents
convocatóries previstes a l'article 23 de la LGS.

Val a dir que aquest procediment no exclou la possibilitat que es puguin aprovar

ordenances especifiques, i en aquest sentit, la disposició addicional tercera de la versió
inicial de I'OGS (quarta de la proposta de text definitiu) ja es fa ressd del que indica
I'OAC, en establir que d'acord amb el previst a l'article 17.2 de la LGS podran aprovar-se
bases reguladores per a determinats ámbits subvencionadors específics i que, en aquest
cas, aquestes bases reguladores hauran d'aprovar-se mitjanqanl una ordenanga
específica, i óbviament, seguint el trámit previst per a l'aprovació d'ordenances que

sempre inclou la seva aprovació inicial i definitiva pel Ple, així com la seva publicació al

taulell d'anuncis, al BOP, al DOGC i a un mitjá de comunicació escrita, als efectes de
donar audiéncia als interessats.

Dit aixd, la previsió de I'article 18 relativa a que les convocatÓries puguin incorporar
bases específiques respon a la previsió de I'article 23.2.a) de la LGS, no es comparteix el

criteri de I'OAC quan afirma que aquestes bases han de ser aprovades pel Ple de forma

indelegable de conformitat amb alló previst a I'article 124.3 del ROAS.

Aquestes bases específiques incorporades a la convocatória no lenen el carácter
reglamentari que sí tenen I'ordenanga general o les ordenances específiques i, per tant,

no estan afectades per la indelegabilitat expressa que es preveu de les competéncies
indicades als punts 3 i4 de l'article 33 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
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bases del régim local, és a dir, la moció de censura i la qüestió de confianga i les
enunciades a les lletres a), b), c), d), e), f), h) i ñ)del número 2 de I'article 33 de la dita
Llei,

En tractar-se d'una competéncia delegable, el Ple de la Diputació en sessiÓ

extraordinária de 29 de juliol de 2015 va aprovar, per majoria absoluta, la delegació en
favor de la Junta de Govern de la competéncía per I'aprovació de bases específiques per
I'atorgament de subvencions (publicat en el BOPB del 3.8.2015, apartat primer l, 3, lletra
b), de forma que habitualment és aquest érgan qui les aprova de forma conjunta amb les
corresponents convocatóries.

Pel que fa a la proposta de I'OAC de sotmetre el trámit d'aprovació de bases
específiques a informe de la lntervenció previ a la seva aprovació, cal dir que tant en el
cas de I'aprovació de les convocatóries com en el cas de l'aprovació de bases
reguladores específiques mitjangant ordenances, ambdós supósits estan subjectes al

trámit de fiscalització prévia per part de la lntervenció general previst al text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, i és en aquest moment en qué la lntervenció
haurá d'emetre el corresponent informe favorable previ la seva aprovació, Tractant-se
d'un informe ordinari associat a qualsevol expedient amb contingut econdmic, s'entén
que no és necessari que I'OGS el prevegi específicament.

Finalment, I'OAC proposa un régim de publicitat que només és aplicable a les bases
reguladores aprovades mitjangant ordenanga específíca, i que está implícit en el régim
aprovatori previst a I'anteriorment esmentada disposició addicional de I'OGS. Ara bé, les
convocatóries que incorporen bases específiques, per aplicació del previst a I'article
2A.8.a) de la LGS estan subjectes al régim de publicitat al diari oficial corresponent prévia
la seva comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

En conseqüéncia, es proposa desestimar l'al'legació.

6. Modificació de I'article l9 relatiu a la convocatória

Les propostes de I'OAC en matéria de convocatóries són les següents:

1. lndicar "órgans competents" en lloc de "órgan competent "

2. lndicar qui és l'órgan competent per a exigir reintegraments de subvencions
3, Concretar la composició de l'órgan col.legiat encarregat de valorar les sol'licituds
4. lncloure principis étics i regles conducta adaptats per als beneficiaris
5, Publicar un extracte de les convocatóries també al DOGC
6. Fer constar el deure de la Diputació de remetre a la BDNS informació sobre

convocatóries que será publicat per la IGAE a la seva página web

Pel que fa a la primera proposta es tracta d'un error tipográfic que quedará

automáticament esmenat com a conseqüéncia de la valoració de la tercera proposta que

s'indica més endavant.

Respecte de la segona proposta, cal recordar que la identificació d'aquest Órgan no
forma part del contingut mínim de la convocatÓria ique, a més, l'article 41.1 de la LGS
atribueix de forma explfcita aquesta competéncia a l'Órgan concedent.

La regulació sobre competéncies a la Diputació es conté, a dia d'avui, a la refosa 112016

sobre nomenaments i delegació de competéncies i atribucions dels Órgans de la



Diputació de Barcelona diferents del Ple, que va ser aprovada per deoret de la
Presidenta de la Diputació en data 14 d'abrilde 2016 i publicada aIBOP de 22 d'abrilde
2016. En atenció a aquest fet, no s'ha considerat necessari incorporar a I'OGS cap
determinació respecte a órgans competents atés que aquesta Corporació ja disposa d'un
instrument específic on regular-les.

No obstant, s'incorporá a I'OGS una indicació a qué l'órgan competent per a exigir un

reintegrament és el mateix órgan concedent, si bé, aquest esment l'incorporarem a

l'article 50 de I'OGS on de forma específica es regula el procediment de reintegrament.

En relació a la determinació de la composició de l'órgan col'legiat encarregat de valorar
les sol'licituds, l'article 22.3de I'OGS n'estableix la seva composició general iremeta la

convocatória per a la seva concreció definitiva.

Certament I'article 19 relatiu al contingut mínim de la convocatória no menciona aquest
extrem, de forma que es considera oportú modificar i clarificar el redactat de I'article
19.1.i) de I'OGS, reproduint i refonent les previsions contingudes als articles 23.2.f) dela
LGS i125.1 del Reglament d'obres, activitats iserveis dels ens locals de Catalunya
(ROAS), en el sentit que la convocatória haurá d'indicar quins són els órgans competents
per a la instrucció i resolució del procediment, així com també indicará la composició de
l'órgan col'legiat.

Pel que fa a la proposta d'inclusió dels principis étics als que s'han de sotmetre els
beneficiaris de subvencions, ja s'ha indicat en I'análisi de l'al'legació feta pel Grup
d'Entesa de la Diputació de Barcelona, que malgrat tractar-se d'un aspecte que la Llei
1912014 residencia en seu de les convocatóries, es considera oportú donar un tractament
homogeni a aquest tema, incorporant una relació de principis étics comuns per tots els
procediments subvencionadors corporatius que s'inclouran a l'article 6 de I'OGS.

En relació a la proposta de fer una publicacié de les convocatóries al DOGC, per
imperatiu de I'article 20.8.a) de la LGS, les convocatóries s'han de comunicar a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, la qual s'encarregará de donar trasllat al diari oficial
corresponent (en el cas de la Diputació és el BOP) d'un extracte de la mateixa per la
seva publicació, la conseqüéncia de no fer-ho així és l'anul'labilitat de la convocatória.

Ordináriament, les convocatóries preveuen que l'inici del termini de presentació de
sol.licituds comencil'endemá de la seva publicació aldiarioficial i, pertant, fer una doble
publicació en dos diaris podia suposar problemes interpretatius sobre aquesta data d'inici
en el cas que les publicacions es fessin en dies diferents.

L'ámbit geográfic natural en qué es circumscriu I'activitat de la Diputació és la
demarcació de Barcelona, taó per la qual la publicació al DOGC tampoc resulta
necessária des d'un punt de I'interés territorial de les convocatóries de la Diputació.

Finalment, la sisena proposta de I'OAC és preveure eldeure de la Diputació de remetre a
la BDNS informació sobre les convocatóries que será publicat per la lntervenció General
de l'Estat a la seva página web.

Aquest és el procediment previst a la LGS i que la Diputació ha incorporat a I'OGS en
l'apartat 2 d'aquest article 19 iha desenvolupat el seu article 36 relatiu a la publicitat de
les convocatóries i les concessions, de forma que no cal afegir cap altre esment a I'article
19.
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En conseqüéncia, es proposa estimar les al'legacions 6,1,6.2,6.3 i6,4 modificant
l'apartat i)de l'article 19 il'apartat 5 de I'article 50 de I'OGS, ies proposa desestimar les
al'legacions 6.5 i 6.6. La redacció definitiva d'ambdós apartats és la següent:

"Atiicle 1 9. Convocatória

(...)

i) lndicació dels órgans competents per a la inslruccló I rasolució del procedlment I indicació de la
composictó de l'órgan col4egiat,

(..t'

"Article 50. Rei ntegrame nl de subvencions safisfeles

(...)

5. La resolució del prccedlmenl de reintegramenl s'aprova pel matelx órgan concedent de la subvencló,
i ha d'identificar l'obligat a la devolució, les obligacions incomplertes acreditades, la causa de reintegrament
d'entre les prevlsles a I'adlcle 37 do la LGS i l'impod de la subvenció a reintegrar junlament amb la
liquÍdació dels rnferessos de demora.

(...)"

7. Modificació de I'article 22 relatiu a la fase d'instrucció dels procediments amb
concurréncia competitiva

Les propostes de I'OAC en aquest ámbit són les següents:

1. Esmenar que la concreció del resultat de I'avaluació efectuada es manifesta en un
informe de l'órgan col.legiat i no en un acta

2, Regular el trámit de proposta resolució provisional motivada de l'órgan instructor,
amb notificació als interessats per presentació d'al'legacions i posterior proposta
de resolució definitiva

Certament, la LGS al seu a¡ticle 24.4 estableix que un cop avaluades les sol'licituds,
l'órgan col.legiat emetrá un informe en qué es concreti el resultat de I'avaluació
efectuada.

Amb carácter general, a la Diputació de Barcelona les sessions de qualsevol órgan
col.legiat es documenten en un acta en qué es recull el desenvolupament de la sessió i

les decisions adoptades, de la que en dóna fe el secretari de l'Órgan.

Seguint amb aquesta metodologia, i entenent I'OGS com una norma que permet adaptar
la normativa general a les peculiaritats própies de cada administració, es va considerar
que el fet de documentar I'actuació de l'órgan col'legiat en un acta no suposava cap
diferéncia substancial quant a la rigorositat i transparéncia del procés avaluador.

En aquest sentit, i per evitar confusions, I'article 23J de I'OGS ja estableix que l'acta de
l'órgan col.legiat contindr¿ el seu informe favorable sobre la proposta feta per l'Órgan

instructor, raó per la qual no es té cap inconvenient en incorporar la mateixa precisió al

text de l'arlicle 22,

Pel que fa al desenvolupament de la fase d'instrucció, com ja s'ha indicat en les
consideracions preliminars, I'OGS no ha volgut redundar en la reproducció literal

d'articles de normes de rang superior que óbviament són d'aplicació prevalent, En



qualsevol cas, s'incorporará en aquest article una remissió a I'articlo 24 de la LGS pel
que fa al desenvolupament de la fase d'instrucció del procediment de concurréncia
competitiva, que es complementará amb un desenvolupament operatiu en les
lnstruccions de gestió esmentades a les consideracions prévies d'aquest informe.

En conseqüéncia, es proposa estimar totes les al'legacions modificant el punt 3 de
l'article 22 i afegint un parágraf 4. La redacció de l'article 22 OGS queda de la següent
manera:

'AtTicle 22. lnstruccló

(,..)

3. L'órgan col.legiat está integrat per un nombre senar de membres politics i técnics, que estableix la
convocatória, i el presideix el prasident delegat do l'área que tingui la competéncia material per a atorgar la
subvenció o la persona que el substitueix¡. En qualsevol cas, n'ha de formar pad un representant de la
Presidéncia de la Diputació.

L'órgan col.leg¡aI examina la vabració efectuada per l'órgan ¡nstructor r, si esca4 proposa /os es¡nenes
opodunes. La seva lasca es formalitza en una acta, la qual conté I'informe favorable sobre el resultat de
la valoració efectuada.

4. El desenvolupament de la fase d'lnstruccló del procediment s'efectua d'acord amb I'article 21 LGS
I en els termes específics esfab/erfs a les lnstruccions de gestió i justificacló de subvencions.

(..,)"

8. Modificació de I'article 23 relatiu a la resolució dels procediments amb
concuffénc¡a compet¡t¡va

L'OAC proposa que aquest article indiqui expressament el deure de motivar la resolució,
la qual haurá de tenir el contingut de l'art. 25 LGS i haurá de ser notificada d'acord amb
l'art.26 LGS.

En una primera aproximació al tema, és una obvietat que per imperatiu de les normes
generals de procediment administratiu, totes les resolucions aprovades han d'estar
degudament motivades i fonamentades així com que han de ser notificades als
interessats corresponents.

En aguest sentit, pel que fa a la motivació dels actes cal estar al previst a l'article 35 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del proced¡ment administratiu comú de les administracions
públiques i al 22.1.c) de la Llei 2612010, de 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment
de les administracions publiques de Catalunya, Pel que fa a la notificació, als articles
21.1 i 40 de la Llei 39/2015 i als articles 53.1 i 56 de la Llei 2612010.

En aquest sentit, la LGS no aporta res de nou llevat del fet de dirigir aquesta motivació
envers alló disposat a les bases reguladores, i per aquestes raons no es va considerar
necessari que el text de l'article 23 de I'OGS incorporés cap redundáncia en aquest
sentit, si bé no hi ha cap objecció a afegir-ho,

En conseqüéncia, es proposa estimar l'al.legació i es modifica I'apartat 3 de I'article 23,
el qual queda redactat de la següent manera:

'Article 23. Resolució

(...)
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3. En fofs els casos, /a resolució de concessrd que es notillcará als interessats, ha d'estar motlvada
d'acord amb l'estableñ d la convocatória, i ha de contenir la relac¡ó de beneficiaris, I'activitat
subvencionada, I'impoft concedit, a¡xi com també las soi.lrcrtuds deseslimades amb la ¡nd¡cació del motiu
de desestlmac¡ó.

(..r

9. Modificació de I'article 26 relatiu a la concessió directa

En aquesta al'legació, I'OAC reitera els comentaris fets en relació a I'article 16.

En conseqüéncia també ens remetem als comentaris i valoracions fets en el punt 4
d'aquest informe en que es proposa estimar les al'legacions 4.1, 4.2 i 4.3, i es modifica
l'apartat 3 de l'article 16 il'apartat 2 de l'article 26, ies proposa desestimar I'al.legació
4.4.

Atés que aguesta al'legació no implica cap altra modificació de I'article 26 de I'OGS, es
proposa desestimar-la.

10. Modificació de l'article 27 relatiu a les bases reguladores específiques

Les propostes de I'OAC en aquest ámbit són les següents:

1. Reiterar els comentaris fets en relació a I'article 18.
2. lndicar l'habilitació jurídica per la utilització dels convenis en les concessions

directes en general

Pel que fa al primer punt, també ens remetem als comentaris i valoracions fets en el punt
5 d'aquest informe en que es desestima l'al'legació.

Val a dir, a més, que l'article 27 es refereix específicament a les concessions directes per
establir gue, en aquest procediment, les resolucions de concessió i, si s'escau, els
convenis amb que s'instrumentin, són els que tenen carácter de bases reguladores
específiques de forma que, en aquest context, els comentaris fets per I'OAC a I'article ',l8

en seu de concurréncia competitiva no serien directament traslladables.

En relació al segon punt, I'OAC proposa indicar I'habilitació jurídica per la utilització dels
convenis en les concessions directes en general, en tant que entén que només són
utilitzables en les concessions directes de subvencions consignades nominativament al
pressupost.

L'article 28.1 LGS no limita l'ús dels convenis a les subvencions directes nominatives,
sinó que n'estableix només el seu carácter d'habitualitat en aquesta tipologia de
concessions directes.

Aquest carácter d'habitualitat no exclou el fet que el conveni pugui també ser utilitzable
en qualsevol altre tipologia de concessió directa. En aquest sentit, cal recordar que la
Llei 2612010, de 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya, es refereix en el seu article 109.3 als convenis que comporten
I'atorgament d'una subvenció, aixícom també ho fa I'article 48.7 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre de régim jurfdic del sector priblic, També cal recordar la possibilitat de
"terminació convencional" de qualsevol procediment que es preveu a I'article 86 de la Llei



3912015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

En conseqüéncia, es proposa desestimar l'al'legació.

11. Modificació de l'article 3l relatiu a les bases específiques en els procediments
de concessió directa amb concurréncia

En aquesta al'legadó, I'OAC reitera els comentaris fets en relació a I'article 18.

En conseqüéncia també ens remetem als comentaris i valoracions fets en el punt 5
d'aquest informe en que es proposa desestimar l'al'legació.

Atés que aquesta al'legació no implica cap modificació de l'article 31 de I'OGS, es
proposa desestimar-la.

12. Modificació de I'article 32 relatiu a la publicitat de les convocatdries de
concessió directa amb concurréncia

En aquesta al'legació, I'OAC reitera els comentaris fets en relació a l'article 19.

En conseqüéncia també ens remetem als comentaris i valoracions fets en l'apartat 6
d'aquest 'informe en que es proposa estimar les al'legacions 6.1, 6.2, 6.3 i 6.4 modificant
I'apartat i) de I'article 19 i l'apartat 5 de l'article 50 de I'OGS, ies proposa desestimar les
al'legacions 6.5 ¡ 6,6.

Atés que aquesta al'legació no implica cap modificació de l'article 32 de I'OGS, es
proposa desestimar-la.

13. Modificació de I'a¡ticle 36 relatiu a publicitat de les convocatóries i de les
concessions

Les propostes de I'OAC en aquest ámbit són les següents:

1. Fer al.lusió a qué la lntervenció és la responsable del subministrament
d'informació a la BDNS

2. Suprimir I'apartat 4 en relació al tractament de dades personals, en ser un supÓsit
redundant ja previst a la Llei Orgánica de protecció de dades personals

3. Suprimir l'apartat 5 en relació a l'exclusió de publicitat de les subvencions
concedides quan aquesta publicació pugui ser contrária al respecte i salvaguarda
de l'honor, en ser un supósit redundant ja previst a la LGS

En l'análisi d'aquesta al'legació, cal fer un comentari preliminar.

Sembla haver-hi un criteri variable de I'OAC pel que fa al tema de les redundáncies amb
textos legislatius. Aquest fet ja s'ha posat de manifest en al'legacions anteriors en qué es
proposava afegir a I'OGS textos redundants amb normes de rang supefior, i apareix amb
més claredat en aquesta al'legació.
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Així doncs, la primera proposta fa referéncia a incloure a I'OGS una previsió que ja es
conté a I'article 20.4.c) de la LGS, i en les altres dues propostes es proposa suprimir
regulacions de I'OGS en entendre-les innecessáries en estar ja previstes a la Llei
Orgánica de protecció de dades personals o a la própia LGS.

Es desconeixen es criterís adoptats per I'OAC per considerar que les redundáncies son
necessáries en alguns casos i sobreres en d'altres.

Pel que fa a la primera proposta, cal dir que des que es va posar en funcionament la

BDNS, sempre ha estat la lntervenció general qui s'ha encarregat de subministrar la

informació relativa a convocatóries i concessions de subvencions, si bé sobre la base de
les dades facilitades pels centres gestors, els quals són responsables de la veracitat de
les mateixes.

Dit aixó, s'incorporará un esment a la responsabilitat de la lntervenció general en la
tramesa de dades a la BDNS.

Pel que fa a les altres dues propostes, es manté el criteri en relació a les redundáncies, i

no es suprimiran les regulacions proposades atesa la relleváncia dels supósits als quals
fan referéncia.

En conseqüéncia, es proposa estimar l'al'legació 13.1 afegint un nou apartat 4 a I'article
36 irenumerantcom a 5i6 elsantics apartats4 i5 eltexldels quals es manté inalterat, i

es proposa desestimar les al.legacions 13.2 i 13.3. La redacció d'aquest nou apartat 4 és
la següent:

'Article 36. Publicitat de les convocatóries i /es concessrbns

(..,)

4.El subministrament de ta tnformacló a la Base de Dades Nacíonal de SuDvencions correspon a la
lntetveneió General de la Dlputacló de Barcelona.

(..r

14. Modificació de I'article 37 relatiu a la transparéncia en I'activitat subvencional

Les propostes de I'OAC en aquest ámbit són les següents:

1. lndicar que la publicitat de les concessions també inclou a les concedides sense
publicitat ni concurréncia

2. lndicar que la informació ha d'estar actualitzada i ha de fer referéncia als darrers 5

anys
3. Establir la periodicitat de les actualitzacions i indicar al portal de transparéncia la

data de la propera actualització prevista

Pelque fa ala primera proposta, I'article 37 de I'OGS especifica en el seu punt 2.b)que
les subvencions iajuts públics atorgats seran objecte de publicació siguiquin siguiel seu
procediment de concessió, expressió que, de forma evident, inclou tant a les

subvencions concedides amb concurréncia com a les subvencions atorgades pel

procediment de concessió directa, raó per la qual no resulta necessarifer cap modificació
per donar cobertura a la proposta de I'OAC.



En relació a la segona proposta, relativa a qué la informació publicada ha d'estar
actualitzada i fer referéncia als darrers cinc anys, cal recordar que l'article 37 de I'OGS
en el seu punt 3 ja estableix que aquesta informació estará permanentment actualitzada,
previsió que és coincident amb ia de I'article 6.1,b) de la Llei 19/2014.

Si bé es cert que I'OGS no indica que aquesta estará referida als darrers cinc anys,
aquesta és una previsió d'obligatori compliment per imperatiu del previst a I'article 15.c)
de la Llei 1912A14, i per tant, afegirem aquest esment en favor d'una major claredat.

Finalment, pel que fa a la periodicitat de les actualitzacions i al fet que el portal de
transparéncia indiqui la data de la propera actualització prevista, cal dir que malgrat
l'article 37 ja indica que I'actualització será permanent, estem d'acord en afegir que
aquesta es realitzará amb una periodicitat mínima mensual, en el benentés que la
definició de l'estructura de la informació i els avisos continguts al portal de transparéncia
és un tema que s'abordará en seu de les lnstruccions de gestió de subvencions a les que
hem al. ludit anteriorment.

En conseqüéncia, es proposa desestimar l'al'legació 14.1 ies proposa estimar les
al'legacions 14.2 i 14.3 modificant els apartats 2 i 3 de I'article 37, el redactat del qual és
el següent:

'Atlicle 37. Transparéncia en I'activitat subvencional

(,..)

2.En compliment d'aquesla obligació, la Diputació facilitará m¡t¡angant el seu Poñal de transparéncia Ia
informació exigida per I'article 15 d'aquesta Llei, i concretament:

a) Les subvencions i ajuts que es fé previst convocar durant I'exercici pressupostari, amb indicació del
seu objecte o f¡nal¡tat i els objactius d'utilitat públíca o socia/ que es prctenen asso/4 mitjangant la
publicació del Pla Estratégic de Subyencions.

ó/ Les subvencions i ajuts públics atorgats amb indicació del seu imporl, objecte ¡ beneflclaris, sigui quin
sigui el seu procedlment de concossió, I preservant la identitat dels benef¡ciaris en el cas de
subvencions concodides per mot¡us de vulnerabilitat social. Aquesta informació ha de fer
referéncia als darrers clnc anys.

c) La informació relativa al control f¡nancer de subvenclons i e/s ajuts públics atorgats.

d) La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut alorgats.

3. La Diputació de Barcelona vetllará per tal que la informació facilitada sigui verag, objectiva, permanentment
actualitzada, accesslb/e, comprensible, ordenada do forma temática i consultable amb mitjans informátics
de formats fácilment comprensibles. L'actualització s'efecfuará com a mlnim amb periodicitat
mensual,"

15. Modíficació de I'article 40 relatiu a l'ús dels comptes justificatius

Les propostes de I'OAC en aquest ámbit són les següents

1 . Afegir que d'acord amb I'article 30.2 de la LGS el termini máxim de presentació de
justificacions és de tres mesos des de la finalització de l'actuació, de forma
supletória si no se'n concreta cap als instruments reguladors de la subvenció

2. lndicar la possibilitat que aquest termini sigui objecte de prórroga
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3. Establir cauteles a la possibilitat de prórrogues tals com una sol'licitud raonada i la
necessitat d'emetre una resolució de prórroga motivada

4. La resolució de prórroga ha d'anar precedida d'un informe jurídic i económic

Com a consideració prévia cal assenyalar que I'OAC refereix aquesta al'legació a
I'apartat 5 de l'article 40 de I'OGS. Val a dir que I'article 40 no té cap apartat 5, de forma
que per raó de la matéria, s'entén que I'al.legació está referida a l'article 38.5 de I'OGS.

Pel que fa a la primera proposta, es reitera el posicionament respecte les redundáncies,
si bé, en atenció a la seva especificitat i relleváncia en el procés, s'estima oportú incloure
aquest termini máxim en el redactat de I'article 38.5.

Les altres tres propostes fan referéncia a la possibilitat de prórroga del terminl de
presentació de justificacions, tema que és tractat especÍficament en I'article 25 relatiu a
les modificacions de la resolució de concessió.

L'examen d'aquest article permet comprovar que en el seu punt 2 es preveu de forma
explicita la possibilitat que el termini de presentació de justificacions sigui objecte de
prórroga, bé d'ofici o prévia sol.licitud del beneficiari, raó per la qual entenem que resulta
oportú afegir a l'article 38.5 de I'OGS una remissió al seu article 25,

La tercera proposta de I'OAC reclama que la prórroga sigui objecte d'una sol'licitud
raonada i una resolució motivada. En relació amb aixó, cal recordar que la sol'licitud és
una de les formes d'inici del procediment administratiu, el qual finalitza amb una
resolució. En aquest sentit, ambdós són elements intrínsecs al procediment administratiu
i com a tals estan regulats als articles 66 ¡ 88 de la Llei 3912015, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, així com als articles 49 i 53 de la
Llei 261201A, del régim jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes.

Aquesta normativa de procediment ja preveu, amb carácter general, que tant les
sol.licituds com les resolucions han d'estar fonamentades i, si bé a priori no sembla
imprescindible dir-ho a I'OGS, en tractar-se d'un principi básic del dret administratiu comú
a tot tipus de procediments, es considera oportú recordar aquesta obligació incorporant-
la al redactat de l'article 25.

Finalment, pel que fa la necessitat d'un informe jurídic i económic previ a la resolució,
posem de manifest que aquesta resolució está subjecte al trámit de fiscalització prévia
per part de la lntervenció general previst al text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, moment en que la lntervenció haurá d'emetre el corresponent informe
favorable previ a la seva aprovació, que s'entén que dóna cobertura a la proposta de
I'OAC sense necessitat de modificar I'article 40.

En conseqüéncia, es proposa estimar les al'legacions 15.1, 15.2 i15.3, modificant
I'apartat 2 de l'article 25 i l'apartat 5 de I'article 38, i es proposa desestimar l'al'legació
15.4. La redacció d'aquests articles és la següent:

'Article 25. Modificacions de la resolució de concessió

(..,)

2. A¡xí mateix, quan es consideri opottú, es pot concedir una prórroga del tem¡ni de presentació de les
justificacions, cl'ofici o prévia sol'licitud raonada del benef¡ciari, Ia qual s'ha d'aprovar abans de la
finalització de! terminí inicial. La resolució sobre la concessió o denegacló de la prórroga haurá d'estar
degudament motivada,



(...)"

'Artícle 38. Consideracions prévies

(..,)

5. La justificac¡ó s'ha de presentar dins del termini máxim previst als instruments reguladors de la concessló.
En e, cas que no es prevegi expressarnent, ra seva presentació s'efectuará com a máxim en el
terminl de 3 mesos a comptat des cle la finalitzacló del tennlni per Ia realitzacló de l'activilat.

El termini do presentació de justificacions pof ser objecle de prórroga er' ers fernes previstos a
I'a¡7icle 25 d'aquesta ordenanga.

S¡ transcoffegut el temin¡ estableft el beneficiari no ha ptesentat la documentació justificativa, el centre
gestor ha de requerir-Ío per tal qua la present¡ en el term¡ni improrrogable de quinze d¡es ñábtls. Si
lransconegut aquest termini no la presenta, os pot revocar la subvenció amb re¡ntegramant de les
quantitats perceóudes, si s'escau. "

16. Modificació de I'article 52 relatiu a les infraccions i sancions adm¡n¡stratives

En conoet, I'OAC proposa que I'OGS concreti les competéncies d'instrucció i de
resolució del procediment sancionador, tenint en compte que no poden recaure en un
mateix drgan d'acord amb I'article 103.2 de la Llei 26/2010.

La primera consideració que calfer és per indicar la voluntat de I'OGS de sotmetre's en
bloc a la regulació de la LGS en tots els aspectes vinculats al régim d'infraccions i

sancions administratives en matéria de subvencions.

Així doncs, aquest régim jurídic es tracta al Títol XIV de l'OGS en dos articles que tenen
com a únic objecte remetre a la LGS en tot alld relatiu a la tipificació de les infraccions, la
determinació de les sanc¡ons associades i la identificació dels subjectes responsables,
ometent qualsevol referéncia a órgans competents o al desenvolupament del
procediment sancionador, per dos motius.

D'una banda, pel que fa ala concreció de les competéncies d'instrucció iresolució del
procediment, ja s'ha indicat anteriorment que I'OGS no atorga cap competéncia concreta
en cap órgan ja que la regulació sobre competéncies a la Diputació vigent a dia d'avui es
conté a la refosa 1120'|6 sobre nomenaments i delegació de competéncies i atribucions
dels drgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, que va ser aprovada per

decret de la Presidenta de la Diputació en data 14 d'abrilde 2016 i publicada al BOP de
22 d'abril de 2016.

D'altra banda, pel que fa al desenvolupament del procediment, com no pot ser d'altra
forma, s'estará a les previsions dels articles'102 isegüents de la Llei2612üA del régim
jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes, així com a les
especialitats procedimentals previstes a la Llei 39/2015 del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, raó per a qual no procedeix fer cap altre esment
sobre aquest tema a I'OGS.

En conseqüénc¡a, es proposa desestimar l'al'legació.
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F) Modificació d'errades i omissions advertides

Durant el procés de revisió de I'OGS, s'han advertit algunes errades que cal esmenar, de
conformitat amb alló prev¡st a I'article 109.2 de la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquestes errades a esmenar consisteixen en I'actualització del régim jurídic supletori, la
supressió d'alguna paraula sobrera del text articulat així com la numeració errónia dels
apartats d'un article i d'una remissió interna.

De forma sintética s'indiquen a continuació els canvis efectuats.

Article 5:

r A I'apartat e) s'esmena la menció errónia als articles 87 a 89 del Reial decret
175511987, que passa a fer-se als articles 107 a 109 delTractat de Funcionament
de la Unió Europea.

. A I'apartat g) s'afegeixen les Lleis 26/2010,3912015 ¡ 40/2015.

Articles 28 i33:

r S'esmena una remissió errónia a'art.21.3 i es substitueix per una remissió a I'art.
21

Articles 18,19,27 i32

Es modifica l'expressió "bases reguladores especifiques" per la de "bases

especifiques".

Article 39

Es renumeren els apartats 6 i 7 d'aquest article que passen a ser 5 i 6

respectivament.

Disposició addicional tercera:

. Es modifica l'expressió "bases reguladores generals" per la de "bases
reguladores".

En compliment d'alló previst a l'article 64.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya aprovat pel Reial Decret 17911995, de 13 de juny, s'eleva la
present proposta al Ple de la Diputació, previ l'informe de la Comissió lnformativa i de
Seguiment d'Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, a l'efecte de la seva

aprovació juntament amb I'aprovació del text definitiu de I'Ordenanga general de
subvencions de la Diputació de Barcelona,"
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ll. Fonaments de dret

Vista la potestat reglamentária atribuida als ens locals dins l'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 ia
I'article 8.1,a), dettext refós de la Lleimunicipal ide régim local de Catalunya, aprovat pel Decret Llei

212003, de 28 d'abril.

Vist que d'acord amb I'article 49 de la Llei reguladora de les bases del régim local, l'article 178 del

Text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya i I'article 63 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, correspon al Ple l'aprovació iniciat de les ordenances
locals, establint un període d'informació pública i audiéncia als interessats per un termini máxim de 30
dies per la presentacíó de reclamacions i al'legacions.

Vist que d'acord amb I'article 54 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, les reclamacions i al.legacions presentades s'han de trametre a la comissió informativa
que correspongui o la que s'hagi creat a tal efecte la qual n'ha de proposar I'estimació o desestimació
total o parcial i formular la proposta d'aprovació de I'ordenanqa.

Vist que d'acord amb I'article 178.1.c) del text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya i

l'article 65 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, correspon al Ple
l'aprovació definitiva de les ordenances així com la resolució de totes les reclamacions i els
suggeriments presentats durant el trámit d'informació pública i audiéncia.

Vist que l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, habilita a la rectificació d'ofici en qualsevol moment dels errors de fet
existents en els seus actes.

En conseqüéncia, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la Presidenta de
la Diputació que elevi al Ple, previ I'informe de la Comissió lnformativa i de Seguiment d'Hisenda,
Serveis Generals i Recursos Humans, I'adopcié eiels següents

ACORDS

Prímer.- ADMETRE els escrits d'al.legacions a l'acord d'aprovació inicial de la modificació de
I'ordenanga general de subvencions de la Diputació de Barcelona presentats pel Grup del Partit
Popular de la Diputació de Barcelona el dia 19 de gener de2A17, elGrup d'Entesa de la Diputació de
Barcelona el dia 3 de febrer de 2017 i l'Oficina Antifrau de Catalunya el dia 9 de febrer de 2017 .

Segon,- ESTIMAR l'al.legació formulada en l'escrit del Grup del Partit Popular, les al'legacions
números 3.1, 3.3 i4 formulades en I'escrit del Grup d'Entesa, i les al'legacions números 2, 3, 4,1,4,2,
4.3,6.1, 6.2, 6.3, 6.4,7, 8, 13.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2 i 15.3 formulades en l'escrit de I'Oficina Antifrau
de Catalunya, de conformitat amb les consideracions efectuades a I'informe de la Comissió d'estudi
que es reprodueix a l'apartat l) de la part expositiva d'aquest dictamen.

Tercer.- DESESTIMAR les al'legacions números 1, 2 i 3.2 formulades en l'escrit del Grup d'Entesa, i

les al'legacions números 1,4.4,5,6.5, 6.6, 9, 10, 11,12,13.2, 13.3, 14.1,15.4 i 16 formulades en
l'escrit de I'Oficina Antifrau de Catalunya de conformitat amb les consideracions efectuades a I'informe
de la Comissió d'estudi que es reprodueix a I'apartat l) de la part expositiva d'aquest dictamen.
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Quarf.- APROVAR la modificació d'ofici de les errades i omissions que consten a I'apartat F) de
I'informe de la Comissió d'estudi que es reprodueix a l'apartat l) de la part expositiva d'aquest
dictamen.

Cinqué.- APROVAR definitivament la modificació de l'Ordenanga general de subvencions de la
Diputació de Barcelona, amb les modificacions proposades en les al'legacions que han estat
estimades, i les introduides com a correcció d'errades i omissions, amb el text definitiu que es

reprodueix a continuació:

PRSAMeUL

L'activitat de foment és una modalitat d'actuació administrativa que en l'ámbit de les
administracions locals catalanes té el suport legal en els articles 239 i següents del
Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova elText refós de la Llei municipal i

de régim local de Catalunya, ien eltltol lll del Decret 17Sl1995, de 13 de juny, pel qual

s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,

La finalitat d'aguesta activitat és promoure i orientar el comportament dels administrats
respecte a la realització d'actuacions gue satisfan interessos públics generals, entre les
manifestacions més significatives de la qual hi ha la concessió de subvencions, fet que a
la Diputació de Barcelona pren una especial relleváncia ateses les funcions
cooperadores que, com a administració territorial, li atribueix l'article 36 de la Llei 7185, de
2 d'abril, reguladora de les bases del régim local.

La forma i el procediinent de concessió de les subvencions són regulats a la Llei

33/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial decret 88712006, de 21 de juliol, sens perjudici de les

especialitats aplicables a Catalunya derivades de la regulació de les subvencions
continguda al Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

En clau interna i en compliment del que preveu la Llei general de subvencions la

Diputació de Barcelona es va dotar d'una Ordenanea general de subvencions l'any 2004,
que posteriorment va ser substituida per una de nova I'any 2008 amb I'objecte d'adaptar-
la a les regulacions contingudes al Reglament de I'any 2006'

Durant els més de set anys de vigéncia, 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 autonómic en la matéria, s'havien d'adaptar a les peculiaritats de l'organització
interna de la corporació.

Aixó no obstant, tres són els factors básics que fan necessária l'aprovació d'una nova
ordenanga. D'una banfla, els lógics canvis en els marcs interns produils amb el pas del

temps, derivats de processos evolutius de millora contínua de I'eficácia i I'eficiéncia dels
procediments administratius. D'altra banda, la conveniéncia 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 evidéncies obtingudes de les actuacions de control

financer efectuades per la lntervenció General. I finalment, la necessitat d'incorporar en

aquesta norma importants modificacions en el régim jurídic estatal de les subvencions,

En I'esfera dels canvis normatius, cal destacar que a partir de l'1 de gener de 2016 va

entrar en vigor la modificació de la Llei general de subvencions promoguda per la Llei

iSl2O14, Oe tO Oe setembre, de racionalització del Sector Públic ialtres mesures de



reforma administrativa, que modifica profundament els mecanismes de publicitat de
subvencions mitjangant la configuració de la Base de Dades Nacional de Subvencions,
com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, i qub, óbviament, té un impacte
directe en la tramitació dels expedients de concessió de subvencions per concurréncia
competitiva o per concessió directa.

D'altra banda, la Llei 1912014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la

informació pública i bon govern ha introduil noves obligacions i deures dels beneficiaris
de subvencions, qu€ cal incorporar a I'ordenanga,

Finalment, en aquest ámbit 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 ordenanga s'aprova en compliment del que
preveu I'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 ide régim local de Catalunya,
configurant-se explícitament com a bases reguladores generals de totes les subvencions
que tramiti aquesta corporació.

Tfrol l. DrsPosrcrorus GENERALS

Article 1. Objecte

La present ordenanga té per objecte el desenvolupament de les bases reguladores
generals que s'han d'aplicar en els procediments de concessió de subvencions que
tramiti la Diputació de Barcelona, a I'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 ordenanga també és d'aplicació als ens inclosos a I'article 3

Article 2. Concepte de subvenció

l. S'entén per subvenció, als efectes d'aquesta ordenanga, qualsevol disposició dinerária
efectuada a favor de persones públiques o privades que compleixi els requisits següents:

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu,
I'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un
comportament singular, efectuats o per efectuar, o la concurréncia 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 finangada tingui per objecte el
foment d'una activitat d'utilitat pública o d'interés social o la promoció d'una
finalitat pública.
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2. També tenen la consideració de subvenció els lliuraments de béns, drets o serveis
que, havent estat adquiríts amb la finalitat exclusiva de ser lliurats a tercers, siguin
avaluables económicament i compleixin els requisits previstos en els apartats a), b) i c)
del punt anterior.

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

3. Els premis atorgats com a conseqüéncia de convocatóries aprovades amb
concurréncia entre els sol'licitants també tenen a tots els efectes la consideració de
subvencions.

Article 3. Ambit d'aplicació subjectiu

Aquesta ordenanga és d'aplicació a les subvencions concedides per la Diputació de
Barcelona, els seus organismes autónoms i la resta d'entitats del sector públic de la
corporació que voluntáriament s'hi adhereixin.

Els organismes autónoms 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. Supósits exclosos

l. Aquesta ordenanga no és d'aplicació en els casos següents

a) Subvencions imprdpies regulades per la legislació hibutária o sectorial
aplicable.

b) Cessions d'ús de béns immobles a entitats públiques, les quals es regeixen per
la normativa reguladora del régim patrimonial dels ens públics.

c) Premis atorgats sense la sol.licitud prévia del beneficiari.

d) Ajuts o auxilis per a atendre necessitats peremptóries que satisfacin finalitats
de carácter social, sempre que se'n justifiqui la urgéncia i la inajornabilitat,

e) Subvencions concedides per altres administracions en les quals la Diputació
actui com a simple intermediari,

0 Aportacions de la Diputació de Barcelona destinades a finangar globalment les
activitats dels ens receptors, consorcis, mancomunitats, fundacions,
associacions, etc., en els quals está representada la Diputació i als quals fa
aportacions económiques per a finangar els seus pressupostos.

g) Aportacions dineráries en forma de quotes a favor de les associacions a qué es

refereix la disposició addicional 5a. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del régim local.
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i) Quotes abonades a entitats de carácter científic, técnic o especialitzat del tipus
que sigui, constituides en qualsevol ámbit geográfic, a les quals la Diputació de
Barcelona está associada.

j) Beques de col,laboració en práctiques concedides a estudiants illicenciats per
tal de completar la seva formació teoricopráctica, les quals s'han de regir per la
normativa especlfica aprovada a aquest efecte.

2. La present ordenanga només té carácter supletori, respecte a la corresponent
normativa especÍfica, en els casos següents:

a) Pla Xarxa de Governs Locals, o qualsevol altre de naturalesa análoga, 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 finangades 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'Administració que financiT, totalment o
parcialment, la subvenció.

c) 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 jurldic

El marc legal pel qual s'han de regir les subvencions atorgades per la Diputació de
Barcelona está constiturl per:

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

b) El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei general de subvencions.

c) La legislació básíca de l'Estat reguladora de l'Administració local

Els articles 25 i 72 de la Llei 711985, 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 Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reialdecret legislatiu 212004, de 5 de marg (en
endavant, TRLRHL),

d) La legislació de la comunitat autdnoma:

Els articles 239,240 i 241 del Text refós de la Llei municipal i de régim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril.
Els articles del 118 al'129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
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Els articles 15 iconcordants de la Llei 1912014, de 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informació pública i bon govern,

e) La normativa europea:

Els articles 107 a '109 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea,
Reial decret 17551'1987, de 23 de desembre, pel qual es regula el
procediment de comunicació a la Comissió de les Comunitats Europees dels
projectes de les administracions o ens públics que es proposin establir,
concedir o modificar ajuts interns.
Les disposicions concordants.

0 La normativa interna:

- Aquesta Ordenanga general de subvencions,
- El Reglament orgánic.
- Les Bases d'execució del pressupost.
- La normativa sobre delegació de competéncies i atribucions dels órgans de

govern de la Diputació vigent en el moment de la concessió.
- Les lnstruccions de gestió i justificació de subvencions.

g) La resta de disposicions legals o reglamentáries que siguin d'aplicació, entre
d'altres:

La Llei 2612010, de 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
La Llei 3912015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
adm inistracions públiques.
La Llei 4An015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic

TIToL ll. DrsPosrcroNs Cort¡uHes

Article 6. Principis generals en la gestió de les concessions i principis étics i

regles de conducta dels beneficiaris

1. La gestió de les subvencions a qué es refereix la present ordenanga s'ha d'efectuar
d'acord amb els principis següents:

a) Publicitat, transparéncia, concurréncia, objectivitat, igualtat i no discriminació.

b) Eficácia en el compliment dels objectius fixats.

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

d) Els recollits al codi de conducta de la Diputació de Barcelona, elaborat a

l'empara de I'article 55.3 de la Llei 1912014, de 29 de desembre, de

transparéncia, accés a la informació priblica i bon govern, i també de totes les

obligacions que aquesta norma conté.



2. De conformitat amb I'article 55,2 de la Llei 19/2014, les persones beneficiáries de
subvencions han d'adequar la seva activitat als següents principis étics i regles de
conducta:

a) Les persones beneficiáries de subvencions han d'adoptar una conducta
éticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure
qualsevol mena de práctica corrupta i posar en coneixement dels órgans
competents qualsevol manifestació d'aquestes práctiques que, al seu parer,
sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats
i de lliure concurréncia.

b) Amb carácter general, les persones beneficiáries de subvencions en I'exercici
de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

Observar els principis, les normes i els cánons étics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a I'activitat objecte de
subvenció o ajut públic.
No realitzar accions que posin en risc I'interés públic,
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les
convocatóries de subvencions o ajuts o en els processos derivats
d'aquestes convocatóries.

c) En particular, les persones beneficiáries de subvencions assumeixen les
obligacions següents:

Comunicar immediatament a l'órgan competent les possibles situacions de
conflicte d'interessos,
No sol'licitar, directament o indirectament, que un cárrec o empleat públic
influeixi en la concessió de la subvenció.
No oferir ni facilitar a cárrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat
d'incidir en un procediment de concessió de la subvenció,.
Col'laborar amb l'órgan competent en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o I'avaluació del compliment de les obligacions
establertes en les bases de la convocatória, particularment facilitant la
ínformació que els sigui sol'licitada per a aquestes finalitats relacionades
amb la percepció de fons públics.
Complir les obligacions de facilitar informació que la legíslació de
transparéncia imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o
administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per
previsió legal, en el supósits establerts en l'apartat quart de I'article 3 de la
Llei 19/2014.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estándards mínims i poden
ser completats en els seus nivells d'exigéncia, en funció de la quantia de la subvenció i/o
de la tipologia i característiques de les persones beneficiáries, en les corresponents
convocatdries de subvencions.

En cas d'incompliment d'aquests principis étics i regles de conducta és d'aplicació el
régim sancionador previst en la Llei 1912014, i les sancions que preveu I'article 84 pel
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que fa a beneficíaris de subvencions, sens perjudici d'aquelles altres possibles

conseqüéncies previstes a la legislació vigent en matéria de subvencions.

Article 7. Pla estratégic de subvencions

L EI Pla estratégic 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 Diputació, ha de concretar els

objectius estratégics, el termini necessari per a dur-lo a terme, els costos possibles i

les seves fonts de finanqament, que en tot cas s'han de supeditar al compliment dels
objectius d'estabilitat pressupostária que s'apliquen al Pressupost general de la
corporació.

3. En base a I'avaluació que s'efectua del Pla d'actuació de mandat, el Pla estratégic de
subvencions s'actualitza anualment i s'aprova conjuntament amb el Pressupost de la
Diputació de Barcelona, El Pla pot ser objecte de revisió, modificació o actualització
en qualsevol moment per part del Ple de la corporació.

4. El Pla será objecte de publicitat a través de la seu electrónica i del portal de
transparéncia.

5. La lntervenció General de la Diputació de Barcelona fará el control financer del Pla

estratégic de subvencions d'acord amb les determinacions establertes al Pla anual

d'actuacions de control.

AÉicle 8. Carácter de les subvencions

l. Les subvencions regulades per la present ordenanga tenen carácter voluntari i

eventual, són lliurement revocables i reduTbles en tot moment, no generen cap dret a

l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors (llevat que s'hagin concedit amb el

carácter de despeses plurianuals) i no es poden al'legar com a precedent.

2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interés general al qual es

condicioni I'atorgament i tenen carácter no devolutiu, sense perjudici del

reintegrament inherent a I'incompliment de les condicions i cárregues imposades en

l'acte de concessíó.

3. En qualsevol cas, la Diputació de Barcelona i les entitats del seu sector públic

incloses en l'ámbit d'aplicació d'aquesta ordenanga, estan exemptes de qualsevol

responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions

a qué quedin obligades les persones o entitats subvencionades'

Article 9. Quantia de les subvencions icompatibilitat amb altres ingressos

'¡. L'import de la subvenció és el resultant de I'aplicació dels criteris per a la seva

determinació previstos als instruments reguladors corresponents.
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2. Les subvencions no han d'excedir, normalment, del 50% del cost de l'activitat a qué
s'apliquin. En els casos en qué s'ultrapassi aquest límit, se n'ha de justificar la
necessitat a I'expedient.

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

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

Article 10. Goncepte de beneficiari

l. Tenen la condició de beneficiari d'una subvenció les persones fisiques ijurídiques 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
associats del beneficiari que es comprometen a efectuar 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 I'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 o
apoderat únic de I'agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que,
com a beneficiari, corresponen a I'agrupació.

Article 11. Requisits exigibles als beneficiaris

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

La no concurréncia d'aquestes circumstáncies es pot acreditar mitjangant la
presentació d'una declaració responsable davant l'órgan concedent de la subvenció.

2. Les persones jurídiques han d'estar inscrites en els registres oficials corresponents.
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Article 12. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris;

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

2. Comunicar a la Diputació de Barcelona la modificació de qualsevol
circumstáncia, tant de carácter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun
dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció.

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

4. Estar al corrent de les obligacions tributáries i amb la Seguretat Social.

5. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb la Diputació de
Barcelona.

6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la
legislació mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com
també de tots els estats comptables i registres específics exigits pels instruments
reguladors de la concessió.

7. Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per la Diputació de Barcelona.

8. Sotmetre's a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així
com també a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que

efectuT la lntervenció General de la Diputació de Barcelona i, si escau, a
qualsevol altra comprovació que puguin dur a terme els drgans de control
competents. En el transcurs de totes aquestes actuacions efs beneficiaris estan
obligats a aportar tota la informació que els sigui requerida.

9. Conservár els documents justificatius de I'aplicació dels fons rebuts, íncloent-hi
els documents electrónics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors
des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

10. Adequar I'activitat als principis étics i a les regles de conducta continguts en

l'article 6 d'aquesta Ordenanga que permetin assegurar el compliment dels
principis d'igualtat, d'objectivitat i de transparéncia.

11. Donar compliment als deures de transparéncia derivats de la Llei 1912014, de 29

de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern quan

es doni un dels següents suPósits:

a) Si perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 € anuals
b) Si almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeix de

subvencíons o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de
5.000 €

12. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supdsits
previstos al titol Xll d'aquesta ordenanqa.
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Article 13. Entitats col'laboradores

l. Poden seleccionar-se entÍtats col'laboradores que, actuant en nom i per compte de la
Diputació de Barcelona a tots els efectes relacionats amb la subvenció, lliurin i

distribueixin els fons públics als beneficiaris o col'laborin en la gestió de la subvenció
sense que es produeixi la prévia entrega i distribució dels fons rebuts.

2. Poden ser entitats col'laboradores les descrites en l'article 12 de la LGS, que no
incorrin en cap causa de les previstes a I'article 13 de la LGS ique compleixin les
condicions de solvéncia i eficácia 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 la
LGS.

Article f 4. Régim de garanties

l. Llevat que els instruments reguladors de la subvenció prevegin el contrari, es poden
exigir garanties en els casos següents:

a) En els procediments de selecció d'entitats col'laboradores,

b) Quan es prevegi la possibilitat de realitzar pagaments a compte o avangats,

c) Quan es consideri necessari per a assegurar el compliment dels compromisos
assumits per beneficiaris i entitats col'laboradores.

d) En les subvencions concedides a beneficiaris el domicili dels quals es trobifora
del territori nacional i no hi tinguin un establiment permanent.

2. Amb carácter general, llevat que es prevegi 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 ifundacions del sector públic local.

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

c) Les entitats que, per llei, estiguin exemptes de presentar caucions, fiances o
dipósits 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
agrupacions, que desenvolupin projectes o programes d'acció social i

cooperació internacional.
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3. La constitució, execució icancel.lació de garanties es regeix pels articles del42al54
del RLGS.

Tírou lll. Frnnlrlts DE LEs SuaveNqor'rs

Article 15. Finalitats de les subvencions

L Les subvencions han de finangar obres o activitats d'interés públic o social en el marc
competencial de la Diputació de Barcelona, amb preferéncia dins de les línies
d'actuació previstes per al compliment dels objectius estratégics del Pla d'actuació del
mandat.

2. Les subvencions es poden destinar al finangament d'obres o actuacions que
coadjuvin a serveis de competéncia 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:

a) La protecció i conservació del medi ambient i els espais naturals

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

c) El desenvolupament económic general en l'ámbit del turisme; el comerg, les
empreses, els emprenedors, i el foment de l'ocupació.

d) L'impuls de la cultura, biblioteques, museus, patrimoni cultural, arxius, arts
escéniques.

e) La millora de l'educació en tots els seus ámbits i la práctica de l'esport.

0 L'atenció sócial a les persones grans, amb discapacitats, amb malalties
mentals i als que pateixen qualsevol situació de dependéncia així com a les
seves famílies cuidadores.

g) La lluita contra la pobresa i I'exclusió social, la prevenció de les
drogodependéncies il'atenció a la infáncia i adolescéncia en risc.

h) L'ímpuls de la igualtat i la participació ciutadana, polítiques de joventut,
convivéncia i no discriminació.

i) Les polítiques de consum i promoció i protecció de la salut pública

j) Per raons de solidaritat, l'ajuda a paisos o zones deprimides o per remeiar
calamitats públiques, encara que siguifora de l'ámbit territorial de la Diputació
de Barcelona.

3. Amb carácter excepcional, es poden concedir subvencions destinades a finangar
totalment o parcialment, amb carácter indiferenciat, la totalitat o una part de l'activitat
de I'entitat beneficiária, quan no sigui possible referenciar la subvenció a una activitat
concreta, tot justificant-ho a l'acte de concessió .
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4. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les
quals es consideren nul'les.

Tirol lv. PRocEotMENTs o¡ Gor,¡cesstÓ

Article f 6. Procediments

l. Les subvencions regulades en aquesta ordenanga es poden concedir mitjangant
concurréncia competitiva o, excepcionalment, de forma directa.

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

3. Amb carácter excepcional, les subvencions poden atorgar-se directament no sent
preceptives ni la concurréncia competitiva ni la publicitat prévia 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 está 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
crédit disponible d'aquesta aplicació pressupostária és l'import máxim de la
subvenció a concedir.

b) Subvencions, I'atorgament o la quantia de les quals está imposada a
l'Administració per una norma de rang legal.

c) Altres subvencions per a les quals s'acrediten raons d'interés públic, social,
económic o humanitari, o altres de degudament justificades, que en dificultin la
convocatória pública mitjangant concurréncia competitiva.

d) Les que siguin conseqüéncia d'un instrument aprovat amb carácter general o
d'un acte, contracte o concert que hagi complert les exigéncies de pubficitat i

concurréncia.

4. En el cas qu6 es vulgui promoure la concurréncia entre potencials beneficiaris peró es
justifiquí la conveniéncia de no establir competitivitat entre les sol'licituds respectives,
es poden aprovar convocatóries públiques que prevegin la posterior concessió directa
de subvencions en els termes previstos al tÍtol Vll d'aquesta ordenanga.

5. La tramitació dels procediments de concessió esmentats en qualsevol de les seves
fases, haurá de fer-se utilitzant mitjans electrónics, informátics i telemátics, habilitats a
I'efecte, sempre que en els corresponents instruments reguladors s'estableixi la seva
admissibilitat.
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Tlrol V. PRocEDTMENT oe CorucunnÉrcrn CoMpEllvA

Article 17. lnici del procediment

Per tal de donar compliment al que disposa I'article 17,2 de la LGS, aquesta Ordenanga
general de subvencions té el carácter de base reguladora general a tots els efectes i

resulta aplicable a tots els procedimenls de concessió de subvencions atorgades per

concurréncia com petitiva.

El procediment per a la concessió de subvencions en régim de concurréncia competitiva
s'inicia sempre d'ofici amb l'aprovació prévia de la convocatória que ha de regir la
concessió de les subvencions.

Article 18. Bases específiques

Per a totes les subvencions que s'hagin de concedir mitjangant concurréncia competitiva,
i amb I'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 alló
que preveu I'article 23,2.a) de la LGS, les quals s'han d'aprovar conjuntament amb la

convocatória de subvencions,

Article 19. Convocatória

l. La convocatdria, que ha d'incorporar les bases específiques recollides en I'article
anterior, ha de tenir necessáriament el contingut següent:

a) lndicació de I'aprovació de I'Ordenanga general de subvencions i el diari oficial
on s'ha publicat.

b) Quantia total máxima de les subvencions i aplicació o aplicacions
pressupostáries on s'imputa I'import de la subvenció.

c)

d)

e)

0

Quantia addicional a qué fa referéncia I'article 58.2 del RLGS, si escau

Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenciÓ.

lndicació quela concessió s'efectua per concurréncia competitiva.

Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d'acreditarJos, així com
també el termini i la forma en qué els beneficiaris han de presentar les
sol'licituds.

g) Criteris de valoració de les sol.licituds i, si escau, ponderació d'aquests criteris

h) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a determinaria'

i) lndicació dels órgans competents per a la instrucció i resolució del procediment
i indicació de la composició de l'órgan col'legiat,
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j) Termini i forma de justificar l'aplicació dels fons a l'activitat subvencionada,
d'entre les previstes a I'article 39 d'aquesta ordenanga.

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

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

k) Mesures de garantia que es consideri necessari constituir, mitjans per a

constituir-la iprocediment de cancel'lació, llevat que se'n justifiqui la
improcedéncia.

l) Forma de pagament i, si és procedent, possibilitat d'efectuar pagaments
avangats i/o a compte,

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

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

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

p)

q)

r)

s)

Mitjans de notificació o publicació.

Possibilitat de reformulació de sol'licituds, si s'escau.

Recursos contra la resolució.

Mesures de difusió que ha d'adoptar el beneficiari per donar publicitat del
finangament per part de la Diputació de I'activitat subvencionada.

2. L'extracte de la convocatória 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 electrdnica.

Article 20. Criteris de valoració

L En relació amb el que disposa el punt 1,9) de I'article anterior, les convocatóries han
de concretar els criteris de valoració de les sol'licituds, i no se'n poden utilitzar 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 atribuida. Quan 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.
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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 exigit al sol'licitant per a continuar en el procés de valoració,

4. Les subvencions s'han d'atorgar als sol'licitants que obtinguin la millor valoració
d'entre els que hagin acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser
beneficiaris, tot i que també es pot establir un llindar mínim de puntuació.

Article 21. Sol.licituds

l. Per a la concessió de subvencions cal la prévia 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 carácter 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, cópia del DNl.
Les persones jurídiques, els documents següents:

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

2. Cópia del NIF de la societat o entitat.

c) Memória de l'obra o activitat a subvencionar. Si I'objecte de la subvenció
sol'licitada és el finangament general indiferenciat de les activitats del
beneficiari, s'ha d'adjuntar una memória de les activitats a realitzar al llarg de
I'any per al qual se sol'licita la subvenció i se n'ha de justificar la seva
necessitat.

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

e) lndicació de si la destínació final de la subvenció és transferir-la totalment o
parcialment a un altre ens o entitat.

f) Declaració 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 elfutur.

g) Compromís de complir les condicions de la subvenció.

h) Documentació acreditativa dels requisits específics exigits.

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



j) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributáries, amb la
Seguretat Social i amb la Diputació de Barcelona.

k) Declaració responsable conforme I'activitat a executar no suposa contacte
habitual amb menors i, en cas conlrari, que es disposa dels corresponents
certificats legalment establerts per a acreditar que les persones que participen
en el projecte no han estat condemnades amb senténcia ferma per algun
delicte conlra la llibertat i la indemnitat sexuals.

l) Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels órgans de
direcció o administració, en cas que els sol'licitants siguin persones
jurídiques i no administracions públiques, per tal que, si són beneficiáries
d'una subvenció d'import superior a 10.000 €, la Diputació les faci públiques
de conformitat amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia,
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'licitant.

3. Quan s'observin defectes o omissions en les sol.licituds, o es consideri necessari
ampliar la informació gue contenen, es pot donar als sol'licitants un termini, que no
pot excedir de deu dies hábils, per a solucionar els defectes o omissions o per a
ampliar la informació. El termini ha de ser el mateix per a tots els sol'licitants.

4. La presentació de la sol.licitud de subvenció comporta I'autorització del sol'licitant per
tal que, en el cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma
directa I'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributáries i amb la Seguretat
Social a través de certificats telemátics. El sol'licitant pot denegar aquest
consentiment mitjangant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a
aportar les certificacions previstes a I'article 45 d'aquesta ordenanga.

Article 22. lnstrucció

l. La instrucció del procediment de concessió de subvencions es desenvolupa a través
de dos órgans: l'órgan instructor i l'órgan col'legiat.

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

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

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

a) Les sol'licituds presentades, amb la indicació de les no admeses.
b) La puntuació atorgada a cada sol'licitud admesa.
c) L'ordre de les sol'licituds de conformitat amb la puntuació aconseguida,
d) La quantia individual de les subvencions proposades.
e) Les sol'licituds desestimades, amb l'especificació dels motius.
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3. L'órgan col.legiat está integrat per un nombre senar de membres polítics i técnics,
que estableix la convocatdria, i el presideix el president delegat de l'área que tingui la

competéncia material per a atorgar la subvenció o la persona que el substitueixi. En

qualsevol cas, n'ha de formar part un representant de la Presidéncia de la Diputació.

L'órgan col.legiat examina la valoració efectuada per l'órgan instructor i, si escau,
proposa les esmenes oportunes, La seva tasca es formalitza en una acta, la qual

conté l'informe favorable sobre el resultat de la valoració efectuada.

4. El desenvolupament de la fase d'instrucció del procediment s'efectua d'acord amb
l'article 24 LGS i en els termes específics establerts a les lnstruccions de gestió i

justificació de subvencions.

Article 23. Resolució

1. L'órgan instructor, a la vista de l'expedient ide l'acta de l'drgan col'legiat en qué

aquest emet un informe favorable sobre la seva proposta, l'eleva a l'Órgan concedent
perqué I'aprovi.

2. No obstant aixó, si I'import de les subvencions proposades és inferior al sol'licitat, i

sempre que la convocatória 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
aixó d'acord amb el procediment previst a les lnstruccions de gestió i justificació de

subvencions.

3. En tots els casos, la resolució de concessió, que es notificará als interessats, ha

d'estar motivada d'acord amb I'establert a la convocatória, i ha de contenir la relació
de beneficiai'is, l'activitat subvencionada, l'import concedit, així com també les

sol'licituds desestimades amb 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 atorgár subvencions per una quantia superior a la que determina la

convocatória,

Article 24. Acceptacló

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

assenyali la convocatória.

Si el beneficiari no presenta I'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 I'acceptació o considerar que el beneficiari ha renunciat

a la subvenció.

2. Es pot preveure la possibilitat que I'acceptació s'entengui efectuada tácitament, si en

el termini previst a la convocatória des de la notificació de la concessió el beneficiari

no manifesta expressament les seves objeccions.



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

4. Les subvencions no formalitzades amb un conveni i aquelles en qué s'hagin
d'efectuar pagaments anticipats sempre requereixen una acceptació expressa.

Article 25. Modificacions de la resolució de concessió

l. Amb posterioritat a l'acord de concessió iabans de la finalització del termini
d'execució de I'activitat subvencionada, es pot modifícar, d'ofici o prévia sol'licitud del
beneficiari, l'import, I'activitat, el termini d'execució i altres obligacions, sempre que
s'hagi produil 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 oportú, es pot concedir una prórroga del termini de
presentació de les justificacions, d'ofici o prévia sol.licitud raonada del beneficiari, la
qual s'ha d'aprovar abans de la finalització del termini inicial. La resolució sobre la
concessió o denegació de la prórroga haurá d'estar degudament motivada.

3. Les prórrogues 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 trámit
d'audiéncia prévia del beneficiari durant un període de deu dies.

5. Totes les modificacions substancials han de ser objecte de publicitat pels mateixos
mitjans utilitzats per a la concessió inicial.

Tlrol Vl. PRocEorlreHr oe CoHcessró DrREcrA

Article 26. Concessió directa

1. La concessió directa és una forma excepcional d'atorgament de subvencions a la qual
únicament es pot recórrer en algun dels supósits especificats a l'article 16.3 d'aquesta
ordenanga.

2. La concurréncia del supdsit previst a I'apartat 16.3.c) d'aquesta ordenanga relatiu a
les subvencions atorgades per raons d'interés públic, social, econdmic o humanitari, o
altres de degudament justificades que en dificultin la convocatória pública mitjangant
concurréncia competitiva, s'ha d'acreditar amb un informe técnic específic que motivi
de forma verag, objectiva i qualificable de forma indubtable com d'interés públic les
circumstáncies del cas en concret.

Aquest informe haurá de tenir el següent contingut mínim

a) Antecedents
b) Objecte de la subvenció
c) 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 I'interés públic económic o humanitari.

e) Raons que dificulten la concessió de la subvenció mitjangant convocatória
pública.

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

4. En el cas que es consideri oportú, la Diputació de Barcelona pot demanar informació
complementária als ajuntaments dels municipis on les persones o entitats
beneficiáries desenvolupin la seva activitat objecte de petició de subvenció, amb
I'objectiu de conéixer el grau d'alineació amb els objectius i necessitats del municipi.
Aquest informe no tindrá carácter preceptiu ni vinculant peró podrá ser valorat itingut
en compte com a criteride valoració de la sol.licitud,

Article 27. Bases específiques

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

Article2S. Sol.licitud

l. Per a la concessió de la subvenció cal la prévia sol'licitud del possible beneficiari, en
els termes que preveu I'article 21 d'aquesta ordenanga, acompanyada d'una
declaració motivada on s'exposin clarament les raons que expliquen I'excepcionalitat
de la seva sol'licitud.

2. El contingut i el trámit d'esmenes de la sol'licitud s'han d'ajustar al que disposa
I'article 21 d'aquesta ordenanga.

3. La presentació de la sol.licitud de subvenció comporta I'autorització del sol'licitant per

tal que, en el cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma
directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributáries i amb la Seguretat
Social a través de certificats telemátics. El sol'licitant pot denegar aquest
consentiment mitjangant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a

aportar les certificacions previstes a I'article 45 d'aquesta ordenanga.

Article 29. Resolució de concessió

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

a) Justificació de la concurréncia d'algun dels supósits que habiliten la concessió
directa de la subvenció.

b) Terminid'execució de I'activitat per a la qual se sol'licita la subvenció.

c) Termini per a justificar la subvenció.
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d) Forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat i de
l'aplicació dels fons que es concedeixin, d'entre les que es preveuen a l'article
39 d'aquesta ordenanga.

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

0 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
mesos des de la data de presentació de la sol'licitud. La manca de resolució, dins
d'aquest termini, té carácter de desestimació.

3. Perqué la subvenció sigui efectiva, el beneficiari ha d'acceptar, sense reserves, la

subvenció i les condicions amb qué 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 ordenanga.

4. La resolució de concessió pot ser objecte de modificació en els mateixos termes que
recull I'article 25 d'aquesta ordenanga respecte al procediment de concessió per
concurréncia competitiva.

Tfror Vll. PnoceorrueNr oe Corcessró Dtnecrn Nvle CoNcuRRENclA

AÉicle 30. Goncessió directa amb concurréncia

Aquest procediment és aplicable en els casos de línies subvencionadores en qué es
preveu I'existéncia d'una pluralitat de potencials beneficiaris, i en qué, a més, hi ha la
voluntat de no establir competitivitat entre les sol'licituds en atenció a raons d'interés
públic degudament motivades.

Amb aquest procediment es dóna compliment als principis de publicitat, concurréncia i

objectivitat i, així mateix, s'elimina qualsevol discrecionalitat en I'atorgament.

Article 31. Bases específiques

Per tal de dotar d'una major concreció el marc normatiu aplicable a un procediment de
concessió directa de subvencions amb concurréncia, s'han d'aprovar unes bases
específiques, d'acord amb la possibilitat recollida a I'article 23.2.a) de la LGS. Aquestes
bases s'han d'aprovar conjuntament amb la convocatdria de subvencions.

Article32. Convocatória

1. La convocatória, que incorpora les bases específiques recollides en I'article anterior,
ha de tenir el contingut que preveu l'articleí9 d'aquesta ordenanga, llevat dels
aspectes que per la naturalesa d'aquest procediment no siguin aplicables, i ha
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d'establir un termini de presentació de sol.licituds obert i prou ampli perqué no es
concentrin en el lemps.

2. La convocatória ha d'establir els requisits i les condicions que han de complir els
sol'licitants, aixf 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 crédit disponible.

3. Els criteris d'atorgament que fixa la convocatória han de permetre establir, no una
prelació de sol.licituds, sinó un llindar de puntuació mínima a superar per tal de ser
beneficiari i per tal de fíxar I'import de la subvenció.

4. L'extracte de la convocatória 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

l. Per a la concessió de la subvenció cal la prévia sol'licitud del possible beneficiari en
els termes que estableix I'article 21 d'aquesta ordenanga.

2. Ef contingut i el trámit d'esmenes de la sol.licitud s'han d'ajustar al que disposa
I'article 21 d'aquesta ordenanga,

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

Article 34. lnstrucció

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

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

Aquest órgan verifica el compliment de les condicions o requisits que han de reunir
els sol'licitants per a adquirir la condició de beneficiaris i, aixf mateix, avalua les
sol'licituds d'acord amb els criteris de valoració establerts a la convocatória, tot
establint la corresponent puntuació i fixant I'import de la subvenció.

Artlcle 35. Resolució

l. L'órgan instructor, a la vista de l'expedient, eleva la proposta de concessió a l'órgan
concedent.

2. La resolució es pot fer de forma individualitzada i successiva o de forma col'lectfua
per a les sol'licituds rebudes durant un determinat període de temps,



3. Aquestes resolucions han de contenir la identificació del beneficiari, I'activitat
subvencionada, I'import concedit, així com també les sol'licituds 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

convocatória.

6. Perqué la subvenció sigui efectiva, el beneficiari ha d'acceptar, sense reserves, la
subvenció i 1€s*fóndidf6rc'"ánrb_qgA-s'tTa^cunce'dlt;-en la forma i el termini que

assenyala la resolució de la concessió, d'acord amb el que disposa l'article 24
d'aquesta ordenanga.

7- La resolució de concessió pot ser objecte de modificació en els mateixos termes que

recull I'article 25 d'aquesta ordenanga respecte al procediment de concessió per

concurréncia com petitiva.

Tlrol Vlll. PuBLrcrrAT DE LEs SuaveHcrors tTn¡ruspnRÉ¡¡cll

Article 36. Publicitat de les convocatóries i les concessions

1. L'extracte de la convocatória aprovada en el marc d'un procediment de concessió de
subvencions per concurréncia competitiva, i també l'aprovada en el marc d'un
procediment de concessió directa de subvencions amb concurréncia, 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 electrdnica 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, esmentant la convocatória,
I'aplicació pressupostária a la qual s'imputa, el beneficiari, la quantitat concedida i

I'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. El subministrament de la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions
correspon a la lntervenció General de la Diputació de Barcelona.

5. La concurréncia als processos de concessió de subvencíons implica la manifestació
tácita del consentiment inequívoc al tractament i a la publicació de dades de carácter
personal en els termes establerts a I'apartat 't, d'acord amb el que preveuen la Llei

orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal i el
Reial decret 1720120A7, de 21 de desembre, que n'aprova el Reglament de
desenvolupament, tret que la convocatória indiqui una altra cosa.
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6. No s'han de publicar les subvencions concedides quan la publicació de les dades del
beneficiari, per raó de I'objecte de la subvenció, pugui ser contrária al respecte i la
salvaguarda de I'honor, la intimitat personal o familiar de les persones físiques en
virtut del que estableix la Llei orgánica 111982, de 5 de maig, sobre protecció civil del
dreta I'honor, a la intimitat personalia la própia imatge, o la Lleiorgánica'15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal ial Reial decret
172012007, de 21 de desembre, que n'aprova el Reglamenl de desenvolupament,
sempre que I'excepció a la publicitat assenyalada a I'apartat 2 s'hagi previst a la
normativa reguladora de la subvenció.

Article 37. Transparéncia en I'activitat subvencional

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

I'atorgament de subvencions i ajuts públics.

2. En compliment d'aquesta obligació, la Diputació facilitará mitjangant el seu Portal de
transparéncia la informació exigida per I'article 15 d'aquesta Llei, i concretament:

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

b) Les subvencions i ajuts ptiblics atorgats amb indicació del seu import, objecte i

beneficiaris, sigui quin sigui el seu procediment de concessió, i preservant la

identitat dels beneficiaris en el cas de subvencions concedides per motius de
vulnerabilitat social. Aquesta informació ha de fer referéncia als darrers cinc
anys.

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

d) La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o

ajut atorgats, .

3. La Diputació de Barcelona vetllará per tal que la informació facilitada sigui verag,
objectiva, permanentment actualitzada, accessible, comprensible, ordenada de forma
temática i consultable amb mitjans informátics de formats fácilment comprensibles.
L'actualització s'efectuará com a mínim amb periodicitat mensual.

Tfrol lX. Gesró tJusrFrcAcÉ oe SusveNctolts

Article 38. Gonsideracions prévies

l. Els beneficiaris estan obligats a justificar la realització de I'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.

3. La justificació de les subvencions per part del beneficiari ha de tenir I'estructura i

l'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 memória de I'actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en els instruments reguladors de la concessió, amb indicació de
les activitats realitzades iels resultats obtinguts.

b) Una memória 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 I'article
següent.

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

5. La justificació s'ha de presentar dins del termini máxim previst als instruments
reguladors de la concessió. En el cas que no es prevegi expressament, la seva
presentació s'efectuará com a máxim en el termini de 3.mesos a comptar des de la
finalització del termini per la realització de l'activitat.

El termini de presentació de justificacions pot ser objecte de prdrroga en els termes
previstos a I'article 25 d'aquesta ordenanga.

Si transcorregut el termini establert el beneficiari no ha presentat la documentació
justificativa, el centre gestor ha de requerir-lo per tal que la presenti en el termini
improrrogable de quinze dies hábils. 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

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

1) La memória econdmica del cost total de I'activitat amb el contingut previst a
l'article 72.2 del RLGS, s'acompanya dels justificants de les despeses
incorporades a la relació i, si escau, de la documentac¡ó acreditativa del
pagament.

2) Els documents justificatius que s'han de presentar són factures, minutes o
altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tráfic jurídic mercantil
o amb eficácia 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 cópies compulsades.
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2. Compte justificatiu amb un informe d'auditor amb el contingut previst a l'article 74 del
RLGS, sempre que:

1) El compte justificatiu vagi acompanyat d'un informe emés per un auditor de
comptes, inscrit en el Regishe Oficial d'Auditors de Comptes i designat
d'acord amb elque preveu l'article 74.2 RLGS.

2) La revisió duta a terme per l'auditor es faci amb l'abast que determini
l'instrument regulador de la concessió i amb subjecció al que estableix I'Ordre
EHA1143412007, de 17 de maig, o la norma que la substitueixi.

3. Gomple justificatiu simplificat, amb la informació prevista a l'article 75.2 del RLGS,
només per a les subvencions concedides per un import de fins a 20.000 €.

4. Móduls, amb el contingut previst a I'article 78 del RLGS, en el supósit que I'activitat
subvencionable sigui mesurable en unitats físiques i que aquestes unitats siguin
quantificables económicament de forma motivada.

5. Estats comptables, en el supósit que d'ells se'n pugui deduir la informació necessária
per a determinar la quantia de la subvenció i que hagin estat préviament auditats.

El contingut i I'abast dels eslats comptables han de ser els previstos a I'article 80 del
RLGS. Són una modalitat aconsellable per a justificar subvencions que tinguin per
objecte el finangament general de les activitats d'una entitat, d'acord amb el supósit
excepcional previst a I'article 15.1 d'aquesta ordenanga.

6. Certificació de funcionari públic, Si el beneficiari és una Administració pública, tant si
la subvenció s'ha destinat a finangar inversions com activitats, es pot acceptar com a
justificació una memória de I'actuació i una certificació acreditativa de les despeses
efectuades signada per un funcionari públic habilitat en I'exercici de les seves
funcions, i els justificants concrets quedaran a disposicié de la Diputació de Barcelona
per si considera oportú examinar-los.

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

Article 40. tJs dels comptes justificatius

l. El compte justificatiu simplificat només és utilitzable com a forma de justificació en les

subvencions d'ímport inferior als 20.000 €, per a les quals és la modalitat de
justificació d'ús preferent. A aquest efecle, d'acord amb I'article 43.2 d'aquesta
ordenanga, cal tenir present que:

a) Per a 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 ijustificació 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 preferéncia anteriors, ho són sense perjudici de la possibilitat d'ús del
compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa o de qualsevol dels altres
mitjans de justificació, quan es consideri oportú.

Article 41. Despeses subvencionables

l. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta
ordenanga, les que de manera indubtable responen a la naturalesa de I'activitat
subvencionada, resultin estrictament necessáries i s'efectuTn 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 despesa efectuada la que hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a I'acabament del període de justificació determinat per la
normativa reguladora de la subvenció.

3. Si l'import de la despesa subvencionable és igual o superior a I'import del contracte
menor, el beneficiari ha de sol'licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents
proveidors, amb carácter previa la contracció delcompromís per a I'obra, la prestació
del servei o el lliurament del bé, llevat que per les 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 I'elecció expressament en una memória, si aquesta
no recau en la proposta més econdmica.

4. Els instruments reguladors de la concessió poden establir llistes tancades de
tipologies de despeses subvencionables o despeses no subvencionables, així com
també establir límits quantitatius a la justificació de qualsevol de les tipologies
acceptades com a subvencionables.

Les lnstruccions de gestió i justificació de subvencions estableixen les regles 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 cas es consideren despeses subvencionables els
impostos indirectes quan són susceptibles de recuperació o compensació, ni els
impostos 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
comptabilitat 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.
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Els costos indirectes no requereixen cap justificació addicional.

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

Article 42. Subcontractació d'activitats subvencionades

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

2. Als efectes d'aquesta ordenanga, queda fora del concepte de subcontractació la
contractació d'aquelles despeses en qué hagi d'incórrer el beneficiari per a la
realització, per si mateix, de I'activitat subvencionada.

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

Respecte a la impossibilitat de concertar activitats amb persones o entitats vinculades
amb el beneficiari, cal atenir-se a la definició continguda en I'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 prévia autorització de l'órgan concedent,

A aquest efecte, el beneficiari ha de sol.licitar aquesta autorització per escrit amb
carácter previ a la celebració del contracte, la qual s'ha de resoldre en el termini
máxim de dos mesos. La manca de resolució, dins d'aquest termini, té carácter 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

l. 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 justificacions

es presenten en els terminis fixats i les ha de comprovar formalment, i pot requerir el

beneficiari perqué esmeni els defectes, completi la documentació o amplii la
informació.

2. En el cas de justificació mitjangant compte justificatiu simplificat, de conformitat amb el
que preveu l'article 75.3 del RLGS, el centre gestor ha de comprovar una mostra dels
justificants de les despeses relacionades en la memória económica, per tal d'obtenir
una evidéncia raonable de l'adequada aplicació de la subvenció, i ha de requerir el

beneficiari perqué els aporti.

En la respectiva convocatória 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 ijustificació 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 I'art, 33 de la LGS.

4. Si com a conseqüéncia d'aquestes comprovacions s'estima que les justificacions
presentades són correctes, el centre gestor proposará el pagament corresponent o,
en cas que el pagament s'hagi fet amb carácter avangat, el donará per justifícat.

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

Tirou X. PAGAMENT DE LEs Susvenctor'ts

Article 44. Pagament de la subvenció

l. Amb carácter general el pagament de les subvencions s'efectua contra la presentació
de les justificacions de I'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 I'activitat efectuada.

3, El pagament anticipat o bestreta de la subvenció, abans de la justificació, s'efectua en
casos punluals 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 instruments reguladors.

4. En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es poden exigir
garanties als perceptors a fi d'assegurar la realització total de I'obra o activitat
subvencionada i el compliment dels objectius de la subvenció.

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

5. En tots els casos, si el beneficiari és deutor de la Diputació 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 dels
beneficiaris que no hagin presentat, dins del termini previst, les justificacions relatives
a subvencions concedides anteriorment.

Article 45. Acreditació del compliment d'obligacions tributáries i amb la Seguretat
Social
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l. No es pot efectuar cap pagament si no consta acreditat fefaentment mitjangant les
corresponents certificacions que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions
tributáries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els articles '18 i següents del
RLGS.

2. No obstant aixd, en els supósits previstos a I'article 24 del RLGS es pot substituir
aquesta acreditació amb una declaració responsable.

En aquests casos, es considera que la declaració responsable presentada amb la
sol'licitud té una validesa máxima de sis mesos 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 obtindrá de forma directa aquestes acreditacions per mitjans telemátics,

TIToL Xl. PRocEDTMENT oe Gesnó PRessuposrARln

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

l. Les subvencions tenen la consideració de despeses públiques ila seva efectivitat
está condicionada a I'existéncia de crédit pressupostari adequat i suficient.

2. L'aprovació de la convocatória suposa també la de la despesa, i s'ha de confeccionar
la corresponent operació 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 dels expedients de concessió, tant directa com amb concurréncia,
comporta l'aprovació dei compromís de despesa i la confecció de la corresponent
operació comptable de disposició de la despesa, de conformitat amb el que

estableixen les lnstruccions de gestió ijustificació de subvencions.

4. Pel que fa al pagament, amb independéncia de si té carácter avanqat o no, cal
tramitar i aprovar el corresponent reconeixement de I'obligació.

5. En els casos en qué per motius previstos en els instruments reguladors de la
subvenció calgui aprovar modificacions en les concessions que tinguin
transcendéncia económica, cal regularitzar comptablement les fases de despesa que

calgui mitjangant els corresponents ajustaments de valor.

6. L'aprovació de totes les fases del procediment esmentades requereix el trámit de
fiscalització prévia per part de la lntervenció General.

TfToI XII. De u PÉnouA DEL DRET AL CoBRAMENT DE SUBVENCIONS I DEL REINTEGRAMENT

Article 47. Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions

l. Són causes de nul'litat de les resolucions de concessió:



a) Les indicades a I'article 47.1 de la Llei 39/20'15, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

b) La caréncia o insuficiéncia de crédit pressupostari.

2, Són causes d'anul.labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de
I'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 nul.litat s'ha d'ajustar al que disposen I'art. 36 de la LGS i

els articles 106 i 107 de la Llei39/2015.

Article 48. Revocació

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

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

b) Hagi obtingut per a 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 I'obra o de l'activitat subvencionada o el
percentatge fixat en la convocatória.

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

2. El procediment de revocació s'inicia d'ofici per acord de l'órgan competent, per
iniciativa própia o com a conseqüéncia d'una ordre superior, a petició raonada d'altres
órgans o per denúncia. També s'inicia a conseqüéncia de I'informe de control financer
emés per la lntervenció General.

3. En la tramitació del procediment s'ha de garantir, en tot cas, el dret d'audiéncia de
I'interessat, mitjangant la notificació de la resolució d'inici i la concessió d'un termini de
quinze dies per tal que al.legui el que consideri oportú o presenti els documents que

estimi pertinents.

Article 49. Renúncia

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

La renúncia ha de ser prévia a I'inici de I'activitat subvencionada o al cobrament de la
subvenció.

2. La renúncia pot tenir carácter parcial, i afectar als saldos derivats de justificacions
inferiors a I'import de la subvenció concedida que siguin conseqiiéncia de desviacions
pressupostáries en el cost de I'activilat, Aquestes desviacions hauran de ser
admissibles d'acord amb alló establert a l'article 43.6 d'aquesta ordenanga.
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3. La renúncia produida una vegada efectuat el pagament parcial o total de la subvenció
comporta ef reintegrament de la quantitat percebuda. En aquest cas, el reintegrament
no comporta el pagament de l'interés de demora, sempre que la renúncia estigui
degudament justificada per causes alienes a la voluntat del beneficiari o per forga
major.

Article 50. Reintegrament de subvencions satisfetes

1. Quan a conseqüéncia de l'anul'lació, revocació o revisió de la subvenció, I'import
definítiu sigui inferior a I'import pagat, el perceptor está obligat a reintegrar-ne la
diferéncia.

2. També está obligat al reintegrament en el cas de

Obtenció de la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant les que
n'haurien impedit la concessió.
lncompliment total o parcial de l'objectiu de I'activitat o del projecte.
lncompliment de I'obligació de justificar o justificació insuficient en els terminis
establerts.
lncompliment de I'obligació d'adoptar mesures de difusió.
Resisténcia, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i

de controlfinancer.
Altres supósits previstos en la normativa de la LGS.

3. El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions
generals sobre procediments administratius aplicables a la Diputació de Barcelona,

4. En tant que tot reintegrament comporta la revocació prévia de la subveneié, el
procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació
previst a l'article 48 d'aquesta ordenanga. El dret d'audiéncia de l'obligat al
reintegrament queda garantit pel període d'al.legacions previst en el mateix article.

5. La resolució del procediment de reintegrament s'aprova pel mateix órgan concedent
de la subvenció, i 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 dels interessos de
demora.

6. Els interessos de demora es calculen segons els tipus d'interés legals incrementats
un 250/o, 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 I'article 42.4 de la LGS, el termini máxim per a resoldre i notificar la
resolució del procediment de reintegrament és de dotze mesos des de la data de
I'acord d'iniciació, sens perjudici de les possibilitats generals d'ampliació o suspensió
que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procedimentadministratiu comú de les
administracions públiques.

8. El transcurs d'aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa produeix
la caducitat del procediment, sens perjudici de continuar les actuacíons fins a



I'acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per a les actuacions
realitzades fins a la finalització del termini esmentat.

9. Les resoluoions i els acords en matéria de reintegrament de subvencions exhaureixen
la via administrativa.

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

11. Aquests ingressos tenen el carácter de dret públic. El període d'ingrés en via

voluntária és l'establert amb carácter general per als ingressos directes. Si no

s'ingressen en aquest període, s'ha de procedir per via de compensació o de

constrenyiment, d'acord amb el Reglament general de recaptació, mitjanqant
I'Organisme de Gestió Tributária 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.

Tirol Xlll. CoNTRoL FrH¡t¡ceR DE LEs Susve¡¡clons

Article 51. Control financer de les subvencions

1. Sens perjudici de la fiscalització prévia que s'ha de fer en matéria de subvencions, de
conformítat amb alló que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret
legislatiu 2l2OO4, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, s'ha d'exercir un control financer de les subvencions d'acord amb
elque 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 cárrec als pressupostos de la Diputació de Barcelona,
independentment de si la concessió s'ha efectuat per concessió directa o per

concurréncia com petitiva.

El pla esmentat ha de determinar I'abast del control, que principalment té la finalitat de
comprovar el compliment de les obligacions dels beneficiaris en la gestió i aplicació
de la subvenció i en l'adequat i correcte finangament de les activitats subvencionades.

2. La lntervenció General efectua el control financer de conformitat amb el que disposa
el títol lll de la LGS, Es pot contractar, a través del corresponent expedient de
contractació, la col-laboració d'empreses privades d'auditoria per a la realització de
controls financers de subvencions, les quals han de seguir la metodologia utilitzada
per la 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 col.laboració i a facilitar la documentació que els
sigui requerida pel personal que efectul el control financer, el qual té les facultats
següents:
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a) Lliure accés a la documentació objecte de comprovació incloent-hi els
programes i fitxers informátics.

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

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

d) Lliure accés a la informació de comptes bancaris relacionats amb les
subvencions objecte de control.

4. Les facultats i els deures del personal controlador i el procediment per a I'exercici del
control financer són els previstos en els articles del 47 al 50 de la LGS.

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

Tlrol XlV.lNFRAccloNs, Snructor,rs Aol¡l¡¡rsrRllves ¡ RespoNsABrLrrATs eru M¡tERrr oe
SUBVENCIONS

Article 52. lnfraccions i sancions administratives

l. Constitueixen infraccions administratives en matéria 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 supósits de la
LGS, i s'apliquen als infractors les sancions tipificades a la mateixa llei.

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

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

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

Article 53. Responsabilitats

l. Són responsables de les infraccions administratives en matéria de subvencions els
que determina I'article 53 de la LGS que, per acció o omissió, incorrin en els supósits
tipificats com a infraccions en els articles 56 i següents de la LGS.
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2. Són responsables solidaris o subsidiaris els que preveu l'article 69 de la LGS

DrsPosrctoNS ADDtctoNALs

Primera

Els preceptes d'aquesta Ordenanga general que, per sistemática, 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 ámbit d'aplicació, s'entén
que són automáticament modificats en el moment en qué 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 ordenanga.

Segona

Per tal de facilitar, unificar i harmonitzar els trámits i les obligacions inherents a la gestió

de subvencions, així com la justificació i la comprovació per part dels centres gestors, la

lntervenció General impulsará l'aprovació i actualització periódica d'unes instruccions
internes de gestió i justificació de subvencions que inclouran un recull de models
norm al itzats de documents.

Tercera

Amb la finalitat de facilitar que els beneficiaris de subvencions compleixin amb les

obligacions de transparéncia que la Llei 19/2014 els hi imposa, la lntervenció General
impulsará la redacció d'unes instruccions on se'ls faciliti una guia clara i concreta
d'aquestes obligacions així com dels criteris que han de seguir per una correcta aplicació
de la Llei,

Quarta

En aplicació del que preveu l'article 17.2 de la LGS, mitjangant una ordenanqa especifica
podran aprovar-se bases reguladores per a determinats ámbits subvencionadors quan ho
requereixin les especialitats del seu objecte.

Aquestes ordenances específiques seran d'aplicació prevalent en aquelles convocatóries
incloses dins el seu ámbit d'aplicació, respecte a les quals la present ordenanga només
tindrá carácter supletori.

Ginquena

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 activitat subvencionadora, fará ús de les técniques i els mitjans
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electrónics, informátics i telemátics habilitats a I'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 dels requisits previstos per a cada procediment.

En aquest sentit, les subvencions concedides a entítats locals a I'empara d'aquesta
ordenanga es tramitaran en totes les seves fases mitjangant el portal de trámits dels ens
locafs de la Seu electrónica corporativa.

Drsposlcró TRm¡srónr¡

tJnica

Aquesta Ordenanga será d'aplicació als procediments de concessió de subvencions
iniciats a partir de I'entrada en vigor d'aquesta ordenanga.

A aquests efectes, s'entén que els expedients de concessió per concurréncia estan
inicíats si se n'ha publicat al Butllotí Oficial de la Províncra l'extracte de la convocatória.
En el cas d'expedients de concessió directa, el moment d'inici el determina la data de la
seva aprovació.

Drsposlcró Denoerrónrn

Única

L'entrada en vigor d'aquesta ordenanga deroga I'Ordenanga general de subvencions 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 1b de gener de 2009.

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

Dsposrcró F¡ur-

Única

La present Ordenanga general de subvencions entrará en vígor una vegada hagin estat
complerts els requeriments establerts a la legislació i al dia següent de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Províncra dels acords relatius a la seva aprovació definitiva i el seu
text íntegre."

Sisé.- NOTIFICAR aquests acords al Grup del Partit Popular de la Diputació de Barcelona, al Grup
d'Entesa de la Diputació de Barcelona, i a I'Oficina Antifrau de Catalunya.

Seté.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius i el text íntegre
de I'Ordenanga, així com una referéncia d'aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya en compliment del previst a l'article 66.1 del Reglament d'obres, activitats iserveis dels ens
locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Vuité.- TRAMETRE cópia fefaent dels acords definítius i del text íntegre de I'Ordenanga a
l'Administració de I'Estat ia la Generalitat de Catalunya, en el termini de 15 dies des la seva



I

aprovació definitiva, en compliment d'alló que disposa l'article 65.3 del Reglament d'obres, activitats i

serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179i1995, de 13 de juny''.

Aixl mateix, faig constar que I'esmentat acord es va comunicar a I'Administració de l'Estat i a
la de la Generalitat de Catalunya, en data 4 d'abril de 2017, acompanyant cÓpia íntegra i

fefaent de la referida Ordenanga, sense que s'hagi rebut cap requeriment al respecte dins
del termini previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
régim local, i que en data 9 de maig de 2017 s'ha publicat al BOPB I'edicte d'aprovació
definitiva de la modificació de I'Ordenanga General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona, amb la qual cosa ha entrat en vigor el dia 10 de niaig de 2017.
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