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Al·legació de l’OAC Indicador Grau acollida Justificació de la 
institució promotora 

Ubicació en el text 
resultant 

 
Canviar el títol pel de “bases 
reguladores generals de les 
subvencions”, així com la 
denominació d’ “articles” pel de 
“bases” 
 

 
Seguretat 
jurídica/adequació 
normativa 

Desestimació Es desprèn de l’article 1 
que l’OGS és el 
desenvolupament de 
bases reguladores 
generals. La denominació 
de bases en lloc d’articles 
és una qüestió purament 
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semàntica 

 
Art. 7. Concretar els terminis 
mínims per actualitzar el Pla 
Estratègic de Subvencions (PES) 
 

 
Seguretat jurídica 

 
Estimació 

  
Art. 7 

 
Art. 7. Preveure la publicitat del 
PES en la seu electrònica i portal 
de transparència 
 

 
Publicitat/transparència 

 
Estimació 

 
 

 
Art. 7 

 
Art. 7. Exigir el control financer 
del PES per la Intervenció  
 

 
Seguretat jurídica 

 
Estimació 

  
Art. 7 

 
Art. 7. Avaluar el grau de 
compliment del PES 
 

 
Seguretat jurídica 

 
Estimació  

 
 

 
Art. 7 

 
Art. 7. Preveure la publicitat dels 
resultats de l’avaluació del 
compliment del PES 
 

 
Publicitat/transparència 

Estimació   
Art. 7 

 
Art. 12. Addicionar l’obligació el 
beneficiari de comunicar 
modificacions 

 
Adequació normativa 

 
Estimació  

 
 

 
Art. 12 
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Art. 12. Addicionar recordatori 
de compliment pels beneficiaris 
de deures de transparència 

 
Adequació normativa 

 
Estimació  

 
 

 
Art. 12 

 
Art. 12. Incorporar els deures 
concrets de publicitat que 
corresponen als beneficiaris 
 

 
Seguretat 
jurídica/Adequació 
normativa 

 
Estimació 

 
 

 
Art. 12 

 
Art. 16. Esmenar la menció 
relativa a què la concessió 
directa no requereix publicitat  
 

 
Adequació normativa 

 
Estimació  

 
 

 
Art. 16 

 
Art. 16. Remarcar 
l’excepcionalitat de les 
concessions directes per interès 
públic 

 
Adequació normativa 

 
Estimació 

  
Art. 16 

 
Art. 16. Incorporar informe 
justificatiu sobre dificultat de 
concurrència 

 
Adequació normativa 

 
Estimació 

  
Art. 16 

 
Art. 16. Competència en 
l’emissió de l’informe: serveis 
jurídics 

 
Seguretat jurídica  

 
Desestimació 

 
L’informe l’ha d’elaborar 
el centre gestor que 
proposa la concessió 

 
Art. 16 
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(argumentació tècnica 
especialitzada)  
 
 

Art. 18. Referència a la 
competència plenària per 
aprovar les bases reguladores 
específiques i la seva publicació 
al tauler i diaris oficials 

Adequació normativa Desestimació Manca de caràcter 
reglamentari de les bases 
específiques, 
incorporades a la 
convocatòria (no 
afectades per la 
indelegabilitat) 

 

Art. 19. Indicació en la 
convocatòria de tots els òrgans 
competents 

Seguretat 
jurídica/Adequació 
normativa 

Estimació  Art. 19 

Art. 19. Indicació de l’òrgan 
competent per als 
reintegraments 

Seguretat 
jurídica/Adequació 
normativa 

Estimació  Art. 19 

Art. 19. Concretar composició 
de l’òrgan col·legiat encarregar 
de valorar sol·licituds 

Seguretat 
jurídica/Adequació 
normativa 

Estimació  Art. 19 

Art. 19. Incloure principis i 
regles de conducta adaptats als 
beneficiaris  

Seguretat 
jurídica/Adequació 
normativa 

Estimació  Art. 19 

Art. 19. Publicar extracte de 
convocatòria al DOGC 

Seguretat 
jurídica/transparència i 
publicitat 

Desestimació La publicació al DOGC no 
és necessària 

 

Art. 19. Incloure deure de 
remetre a la BDNS informació 

Seguretat 
jurídica/Adequació 

Desestimació No és necessari fer-hi 
esment 
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sobre convocatòries normativa 

Art. 22. El resultat de 
l’avaluació ha de ser 
manifestada en un informe, no 
en una acta 

Adequació normativa Estimació  Art. 22 

Art. 22. Regular el tràmit de 
proposta de resolució 
provisional motivada de 
l’instructor 

Adequació normativa Estimació  Art. 22 

Art. 23. Deure de motivar la 
resolució  

Seguretat jurídica Estimació  Art. 23 

Art. 26. Es reiteren els 
arguments sobre la concessió 
directa 

Adequació normativa Desestimació No s’afegeix res de nou 
respecte de els 
estimacions referents a 
l’art. 16 

 

Art. 27. Reiteració de 
comentaris sobre bases 
específiques (art. 18) 

Adequació normativa Desestimació Els comentaris no són 
traslladables a les 
resolucions i convenis de 
concessió, que tenen 
caràcter de bases 
reguladores 

 

Art. 27. Habilitació per l’ús de 
convenis en concessions 
directes 

Adequació normativa Desestimació La LGS no limita l’ús dels 
convenis a les 
subvencions directes 
nominatives sinó que 
n’estableix la seva 
habituabilitat 

 

Art. 31. Reiteració de 
comentaris sobre bases 

Adequació normativa Desestimació Es reiteren arguments 
sobre art. 18. No s’afegeix 
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específiques (art. 18) en la 
concessió directa amb 
concurrència 

res 

Art. 32. Publicitat de les 
convocatòries de concessió 
directa amb concurrència 

Adequació normativa Desestimació Es reiteren arguments 
sobre art. 19. No s’afegeix 
res 

 

Art. 36. La intervenció ha de 
donar trasllat de la informació 
a la BDNS 

Adequació normativa Estimació  Art. 36 

Art. 36. Suprimir les dues 
referències redundants a les 
dades personals en relació amb 
la publicitat de subvencions 
concedides 

Claredat normativa Desestimació Es considera rellevant 
incloure les redundàncies. 

 

Art. 37. La publicitat de 
concessions inclou les 
concedides sense publicitat ni 
concurrència 

Adequació 
normativa/transparència 
i publicitat 

Desestimació No resulta necessari fer 
cap modificació per a 
donar-ne cobertura (es 
preveu al punt 2.b) 

 

Art. 37. Indicar l’actualització 
d’informació, que ha de fer 
referència als darrers 5 anys 

Transparència i 
publicitat 

Estimació  Art. 37 

Art. 37. Periodicitat de les 
actualitzacions i concreció de 
data 

Transparència i 
publicitat 

Estimació  Art. 37 

Art. 40. Afegir el termini màxim 
de 3 mesos per presentar 
justificacions 

Seguretat jurídica Estimació  Art. 40 

Art. 40. Afegir el termini màxim 
pot ser prorrogat 

Seguretat jurídica Estimació  Art. 40 
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Art. 40. Afegir cauteles per a la 
pròrroga 

Seguretat jurídica Estimació  Art. 40 

Art. 40. Afegir necessitat 
d’informes per a la resolució de 
pròrroga 

Seguretat jurídica Desestimació La resolució ja és subjecta 
a tràmit de fiscalització 
prèvia 

 

Art. 52. Concreció de els 
competències en el 
procediment sancionador 

Adequació normativa Desestimació La regulació sobre 
competències en la 
Diputació es conté en la 
refosa 1/2016. És 
aplicable la resta de 
normativa legal. 

 

 


