ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Desprès de l’entrada en vigor la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, publicada en el BOE., núm. 276 de 18 de novembre de 2003, es feia
necessari adequar la normativa municipal reguladora de les subvencions al règim jurídic
establert en l’esmentada llei.
D’acord amb el que estableix l’article 17.2 de la Llei general de subvencions, les bases
reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’aprovaran en el marc de les
bases d’execució del pressupost, mitjançant una ordenança general de subvencions o
mitjançant una ordenança especifica per a les distintes modalitats de subvencions.
Per altra part, és convenient i necessari establir criteris homogenis en la seva tramitació i
justificació i, al mateix temps, facilitar la tasca de comprovació que fan les àrees i
departaments gestors i la Intervenció pel que fa al compliment de la finalitat de la
subvenció.
És per això, que és procedent l’aprovació de la present Ordenança general, la qual es
desenvoluparà mitjançant l’aprovació de les corresponents convocatòries que estableixin
les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions específiques reguladores de les
diferents modalitats de subvencions.
Aquesta Ordenança té el caràcter de Reglament general dels previstos en l’article 178 del
Decret 2/2003 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i està
adaptada a la Llei estatal 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
TÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.1.- Finalitat
1.1. Aquesta ordenança té per objecte la regulació del règim jurídic general de les
subvencions atorgades per l’Ajuntament de Calafell i els seus organismes dependents, que
s’ha d’ajustar a les prescripcions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
General de Subvencions, o normes que les substitueixin.
1.2. La gestió de les subvencions s’ha de realitzar d’acord amb els principis d’igualtat i no
discriminació, publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia en el
compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant i eficiència en l’assignació i
utilització dels recursos públics.
Article 2.2.- Concepte de subvenció

2.1. S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta ordenança, tota disposició dinerària
realitzada per l’Ajuntament o els seus ens dependents, a favor de persones públiques o
privades, i que compleixi els requisits següents:
a) Que l’entrega es realitzi sense contraprestació directa de les persones beneficiàries.
b) Que l’entrega estigui subjecta al compliment d’un determinat objectiu, l’execució
d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular,
ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, havent de
complir la persona beneficiària les obligacions materials i formals que s’haguessin
establert.
c) Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment
d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat
pública.
2.2. Les subvencions regulades per la present Ordenança general tenen caràcter voluntari i
eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors (llevat que s’hagin concedit amb el
caràcter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent.
Article 3.3.- Supòsits exclosos i aplicació supletòria
3.1. Aquesta Ordenança general no és d’aplicació en els casos següents:
a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable.
b) Subvencions atorgades al concessionari d’un servei públic que les rep com a
contraprestació del funcionament del servei.
c) Aportacions de l’Ajuntament destinades a finançar globalment les activitats dels
ens receptors: organismes autònoms; entitats públiques empresarials; consorcis;
mancomunitats; fundacions; associacions; etc., en les quals està representat
l’Ajuntament i als quals, anualment, es fan aportacions econòmiques per finançar
els seus pressupostos.
d) Les aportacions dineràries als grups polítics representats a la Corporació per
atendre les seves despeses de funcionament.
e) Les cessions d’ús de béns immobles.
f)

El lliurament de béns, drets o serveis, excepte quan la seva adquisició s’hagi
efectuat amb la finalitat exclusiva de lliurar-los, sense contraprestació, a un tercer.

g) Les subvencions concedides per altres administracions en les que l’ajuntament
actuï com a simple intermediari.

h) Altres supòsits previstos legalment.
3.2. Aquesta ordenança general només tindrà caràcter supletori, respecte a la normativa
específica corresponent, en els casos següents :
a) Subvencions concedides o finançades amb fons europeus o d’altres
administracions públiques, que es regiran en primer lloc per la normativa o
condicions establertes per l’Administració que financi, totalment o parcialment, la
subvenció. En cas que la normativa esmentada no reguli la forma d’atorgament de
la subvenció, serà d’aplicació aquesta ordenança general.
b) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran en primer lloc per
aquesta ordenança.
c)
Article 4.4.- Objecte
4.1. La Corporació municipal pot concedir subvencions en les àrees següents:
a) Cultura: teatre, imatge, arts plàstiques, cultura tradicional, trobades i altres
activitats.
b) Música: espectacles dels diversos estils musicals i preferentment, els programes de
formació pràctica musical.
c) Esports: participació en competicions oficials, protecció de l’esport de la infantesa i
joventut; esdeveniments esportius especials.
d) Educació: materials escolars, cursos, seminaris, altres activitats relacionades amb la
formació.
e) Joventut: foment i implantació de l’associacionisme.
f)

Tercera edat: foment i implantació de l’associacionisme al sector.

g) Turisme: activitats turístiques que impliquin una difusió del municipi.
h) Sanitat i consum: activitats de formació en aquest sector, de dinamització
comercial.
i)

Medi ambient: cursos i activitats de sensibilització amb el medi ambient.

j)

Participació ciutadana: amb destinació a subvencionar a les entitats ciutadanes i a
les associacions de veïns.

k) Qualsevol altra activitat o servei realitzades pels qui puguin ser beneficiaris que
complementin o supleixin les atribuïdes a la competència de l’Ajuntament.
4.2. Queden prohibides les subvencions a criteris de mera liberalitat, les quals es

consideraran nul·les.
TÍTOL II – LA PERSONA BENEFICIÀRIA
Article 5.5.- Concepte
5.1. Té la consideració de persona beneficiària de subvencions aquella que hagi de
realitzar l’activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es trobi en situació que
legitima la seva concessió.
5.2. Poden ser beneficiaris de les subvencions:
1) Les persones físiques.
2) Les persones jurídiques.
3) Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les
comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat
que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, pugui dur a terme els projectes,
activitats o comportaments o es trobi en la situació que motiva la concessió de la
subvenció quan es prevegi expressament en les bases reguladores de les
subvencions que poden accedir a la condició de persona beneficiària.
Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, sense personalitat,
han de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de
concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació,
així com l’import de subvenció a aplicar per cadascun d’ells, que tindrà igualment
la consideració de persona beneficiària.
En qualsevol cas, ha de nomenar-se una persona representant o apoderada única
de l’agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a
persona beneficiària, corresponguin a l’agrupació. No es pot dissoldre l’agrupació
fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 36 i 59
d’aquesta ordenança.
5.3. Les associacions i fundacions, per poder ser beneficiàries de subvencions, han d’estar
inscrites en el corresponent registre oficial, com també en el registre municipal d’entitats
en el cas d’entitats amb domicili a Calafell.
En les subvencions emmarcades en la cooperació al desenvolupament, les ONG han
d’estar inscrites en el registre públic corresponent.
Article 6.6.- Requisits
6.1. Poden obtenir la condició de persona beneficiària les persones o entitats que es trobin
en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les quals es presentin les

circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la convocatòria.
6.2. No poden obtenir la condició de persona beneficiària de les subvencions les persones
o entitats en les quals es presenti alguna de les circumstàncies següents, excepte aquelles
que per la naturalesa de la subvenció exceptuï la seva normativa reguladora:
a) Haver estat condemnades, mitjançant sentència ferma, a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarat insolvent en
qualsevol procediment, trobar-se declarat en concurs, excepte que en aquest hagi
adquirit l’eficàcia un conveni, estar subjecte a intervenció judicial o haver estat
inhabilitats segons la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs
el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per causa de la que hagin estat declarats culpables, a la resolució
ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.
d) Estar incursos, la persona física, els administradors de les societats mercantils o
aquells que tenen la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels
supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos
dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat,
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius
regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en
els termes establerts en aquesta llei o en la normativa autonòmica que reguli les
matèries esmentades.
e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (estatals,
autonòmiques i/o locals) o de la Seguretat Social imposada per les disposicions
vigents.
f)

Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat per la normativa com a
paradís fiscal.

g) No trobar-se al corrent del pagament de les obligacions per reintegrament de
subvencions.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions conforme a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions o d’altres lleis que ho estableixin.
i)

No poden accedir a la condició de persones beneficiaris les agrupacions previstes
en l’apartat 3 de l’article 5.2 d’aquesta Ordenança quan es presenti alguna de les
prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.

j)

Les prohibicions d’obtenir subvencions afecten també a aquelles empreses de les
que, per raó de les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, pot

presumir-se que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o
successió, d’altres empreses en les que haguessin concorregut aquelles.
6.3. No es poden atorgar noves subvencions si no estan justificades les atorgades amb
anterioritat, un cop ha transcorregut el termini establert per fer-ho.
6.4. En cap cas poden obtenir la condició de persones beneficiàries les associacions
incurses en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
Tampoc poden obtenir la condició de persones beneficiàries les associacions respecte a les
que s’hagi suspès el procediment administratiu d’inscripció en trobar-se indicis racionals
d’il·licitud penal, en aplicació del disposat a l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002,
mentre no recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual pugui practicar-se la
inscripció en el registre corresponent.
6.5. Les prohibicions contingudes en els paràgrafs b), d), e), f), g), h), i) i j) de l’article 6.2
s’aprecien de forma automàtica i subsisteixen mentre concorrin les circumstàncies que, en
cada cas, les determini.
6.6. Les prohibicions contingudes en els paràgrafs a) i h) de l’article 6.2 també s’aprecien
de forma automàtica. L’abast de la prohibició serà el que determini la sentència o
resolució ferma. En defecte seu, l’abast es fixarà d’acord amb el procediment determinat
pel Reglament estatal de subvencions, sense que pugui excedir de cinc anys en cas de que
la prohibició no derivi de sentència ferma.
6.7. L’apreciació i abast de la prohibició continguda en el paràgraf c) de l’article 6.2 es
determinarà d’acord amb el que disposa la normativa sobre contractes del sector públic.
6.8. La justificació per part de les persones de no estar incurses en les prohibicions per
obtenir la condició de persona beneficiària, assenyalades en l’article 6.2, pot realitzar-se
mitjançant testimoni judicial, certificats telemàtics o transmissions de dades, en els termes
establerts per la normativa específica, o mitjançant certificació administrativa, segons els
casos. Quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, pot ser
substituït per una declaració responsable atorgada davant d’una autoritat administrativa o
notari públic.
Article 7.7.- Obligacions dels beneficiaris
Les persones beneficiàries tenen les obligacions següents:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant de l’òrgan concedent, en el seu cas, el compliment dels requisits i
condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que
determini la concessió o gaudi de la subvenció.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan concedent, si
escau, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin
realitzar els òrgans de control competents, aportant tota la informació que li sigui
requerida a l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos que financin les activitats subvencionades.
Aquesta comunicació ha d’efectuar-se tan aviat com se’n tingui coneixement i, en
tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
e) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió, que
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social.
f)

Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial,
aplicable al beneficiari en cada cas, així com els estats comptables i registres
específics exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de
garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclòs els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
h) Donar l’adequada publicitat de caràcter públic del finançament de programes,
activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de
subvenció.
i)

Reintegrar la quantitat rebuda, si s’incorregués en alguna de les causes de
reintegrament.

Article 8.8.- Finançament de les activitats subvencionades
subvencion ades
8.1. Les bases reguladores de les subvencions poden exigir un import de finançament
propi per cobrir l’activitat subvencionada. En aquest cas, l’aportació de fons propi al
projecte o acció subvencionada ha de ser acreditada en el moment de la justificació de la
subvenció amb indicació de l’import, procedència i aplicació de l’esmentat fons a les
activitats subvencionades.
8.2. Les bases reguladores de les subvencions determinen el règim de compatibilitat o
incompatibilitat per a la percepció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions o ens públics o privats, nacionals de
la Unió Europea o d’organismes internacionals.
8.3. L’import de les subvencions en cap cas no pot ser d’una quantia que, aïlladament o
en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada.

Quan es produeixi excés de les subvencions percebudes de diferents entitats públiques
respecte al cost del projecte o activitat, i aquelles siguin compatibles entre si, el beneficiari
ha de reintegrar l’excés juntament amb els interessos de demora, unint les cartes de
pagament a la justificació corresponent.
8.4. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la
subvenció, i en tot cas l’obtenció concurrent d’altres aportacions fora dels casos permesos
en les normes reguladores, pot donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió,
en els termes establerts en la normativa reguladora de la subvenció.
8.5. Els rendiments financers que es generin pels fons lliurats a les persones beneficiàries
incrementen l’import de la subvenció concedida i s’apliquen igualment a l’activitat
subvencionada, llevat que, per raons degudament motivades, es disposi el contrari en les
bases reguladores de la subvenció.
8.6. Si les bases reguladores de la subvenció han fixat l’aportació pública com un import
cert i sense referència a un percentatge o fracció del cost total, s’entén que és a compte
del beneficiari la diferència de finançament necessari per a la total execució de l’activitat
subvencionada, que ha de ser reintegrada en aquest cas el finançament públic únicament
per l’import que excedeixi el cost total de l’activitat esmentada.
Article 9.9.- Publicitat
Publicitat de les subvencions concedides
9.1. La publicació de les subvencions concedies s’ha de fer durant el mes següent a cada
trimestre natural i s’hi han d’incloure totes les concedides durant el període esmentat,
sigui quin sigui el procediment de concessió i la forma d’instrumentació.
9.2. La publicitat de les subvencions concedides es realitza a la pàgina web de
l’Ajuntament, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona s’ha de publicar un extracte de la resolució
per la qual s’ordena la publicació, amb indicació dels llocs on es troba exposat el seu
contingut íntegre.
9.3. En la publicació s’hi ha de fer constar:
a) La convocatòria i la identificació de les subvencions.
b) El programa i el crèdit pressupostari al qual s’han imputat.
c) El nom o la raó social del beneficiari, el número d’identificació fiscal, la finalitat o
finalitats de la subvenció amb expressió, si s’escau, dels diferents programes o
projectes subvencionats i la quantitat concedida.
d) En cas de subvencions plurianuals, import total concedit i distribució d’anualitats.
9.4. No és necessària la publicació de l’extracte de la resolució al diari oficial corresponent

en els casos següents:
a) Quan es tracti de subvencions assignades nominativament en el pressupost o en
alguna de les seves modificacions.
b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor d’una persona beneficiària concreta,
resultin imposats en virtut d’una norma amb rang legal.
c) Quan l’import de les subvencions concedides, individualment considerades, sigui
de quantia inferior a 3.000 euros.
En aquest supòsit, les bases reguladores han de preveure la utilització d’altres
procediments que, d’acord amb les seves especials característiques, quantia i
número, assegurin la publicitat de les persones beneficiàries d’aquestes.
d) Quan la publicació de les dades de la persona beneficiària pugui ser contrària al
respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat personal i familiar de les persones
físiques, en virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de
protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, i hagi estat previst en la seva normativa reguladora.
9.5. La concurrència als processos de concessió de subvencions implica la manifestació
tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva
publicació en els termes establerts en aquest article, d’acord amb el que preveu la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tret
que les bases específiques indiquin una altra cosa.
9.6. Les bases reguladores de les subvencions han d’establir les mesures de difusió que ha
d’adoptar el beneficiari d’una subvenció per donar l’adequada publicitat al caràcter públic
del finançament del programa, activitat, inversió o actuació de qualsevol tipus que sigui
objecte de subvenció.
Les mesures de difusió s’han d’adequar a l’objecte subvencionat, tant en la seva forma
com en la seva durada, i poden consistir en la inclusió de la imatge institucional de
l’entitat concedent, així com llegendes relatives al finançament públic en cartells, plaques
commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o bé en esments
realitzats a mitjans de comunicació.
Article 10.10.- Registre de sol·licitants de subvencions
10.1. L’Ajuntament de Calafell pot crear un registre en què es poden inscriure
voluntàriament els sol·licitants de subvencions, aportant la documentació acreditativa de la
seva personalitat i capacitat d’obrar, així com, si s’escau, la que acrediti la representació
dels qui actuïn en nom seu.
10.2. Els certificats expedits per aquest registre eximeixen de presentar, a cada
convocatòria concreta, els documents acreditatius dels requisits assenyalats a l’apartat
anterior, sempre que no s’hagin produït modificacions o alteracions que afectin les dades

inscrites.
TÍTOL III – PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS

Capítol 1. Procediments de concessió
Article 11.11.-Procediment ordinari de concessió
11.1. El procediment ordinari de concessió de les subvencions s’ha de tramitar en règim
de concurrència competitiva, és a dir, mitjançant la comparació de les sol·licituds
presentades, amb l’objectiu d’establir una prelació entre les mateixes, d’acord amb els
criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria
corresponents, i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible,
aquelles que hagin obtingut una major valoració en aplicació els esmentats criteris.
11.2. La proposta de concessió es formula a l’òrgan concedent per un òrgan col·legiat,
encarregat d’examinar i valorar les sol·licituds. La composició de l’òrgan col·legiat és la que
estableixin les corresponents bases reguladores.
11.3. Excepcionalment, les bases reguladores de la subvenció poden exceptuar del requisit
de fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixin els requisits
establerts per al cas que el crèdit consignat a la convocatòria sigui suficient, atenent el
nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació.
11.4. No poden atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determini en la
convocatòria.
Article 12.12.- Concessió directa de subvencions
Poden concedir-se de forma directa, no essent preceptiva la concurrència competitiva ni la
publicitat prèvia, les següents subvencions:
a) Les previstes nominativament en el pressupost general de l’Ajuntament, en els
termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d’aquestes
subvencions.
Als efectes del paràgraf anterior, s’entén per subvenció prevista nominativament
en els pressupostos, aquella en què almenys l’objecte, la seva dotació
pressupostària i beneficiari apareguin determinats en els estats de despesa del
pressupost. En tot cas l’objecte d’aquestes subvencions haurà de quedar
determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució
de concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional
i econòmica del crèdit pressupostari corresponent.
b) Aquelles, l’atorgament de la qual o quantia vinguin imposats a l’Administració per
una norma amb rang legal, que segueixen el procediment de concessió que els

resulti d’aplicació d’acord amb la seva pròpia normativa.
c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en les quals s’acreditin
raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament
justificades que dificultin la seva convocatòria pública, mitjançant concurrència
competitiva.
d) Aquelles per atendre situacions d’emergència o d’urgència quan aquestes
situacions incompatibles amb el tràmit de publicitat.
Article 13.13.- Òrgans competents
13.1. Les bases d’execució del pressupost determinen els òrgans competents per a
l’aprovació de les bases específiques que regiran la concessió de les respectives
subvencions. Aquest òrgan també serà el competent per a l’aprovació de la despesa
inherent a la convocatòria.
13.2. Correspon al mateix òrgan dictar tots els actes administratius corresponents a
l’aplicació de les subvencions en qualsevol de les seves fases.
13.3. La competència per a la concessió de subvencions correspondrà als òrgans de
govern que tinguin atribuïda aquesta funció en les bases d’execució del pressupost.

Capítol 2. Procediment de concessió en règim de concurrència competitiva
Article 14.14.- Tramitació anticipada
14.1. La convocatòria es pot aprovar en un exercici pressupostari anterior a aquell en què
hagi de tenir lloc la resolució d’aquesta, sempre que l’execució de la despesa es realitzi en
la mateixa anualitat en què es produeix la concessió i es compleixi alguna de les
circumstàncies següents:
a)

Hi hagi normalment crèdit adequat i suficient per a la cobertura pressupostària de
la despesa de què es tracti en els pressupostos municipals.

b)

Hi hagi crèdit adequat i suficient en el projecte de pressupostos municipals que
hagi estat sotmès a l’aprovació inicial del Ple corresponent a l’exercici següent, en
el qual s’ha d’adquirir el compromís de despesa com a conseqüència de
l’aprovació de la resolució de concessió.

14.2. En aquests casos, la quantia total màxima que figuri a la convocatòria té caràcter
estimat, per la qual cosa s’hi ha de fer constar expressament que la concessió de les
subvencions està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de
la resolució de concessió.
En els casos en què el crèdit pressupostari que resulti aprovat definitivament en els

pressupostos municipals sigui superior a la quantia inicialment estimada, l’òrgan gestor
pot decidir la seva aplicació o no a la convocatòria, prèvia tramitació del corresponent
expedient de despesa abans de la resolució, sense necessitat de nova convocatòria.
14.3. A l’expedient de despesa que es tramiti amb caràcter previ a la convocatòria, el
certificat d’existència de crèdit ha de ser substituït per un certificat expedit per la
Intervenció municipal en què es faci constar que hi concorre alguna de les circumstàncies
esmentades a l’apartat 1 d’aquest article.
14.4. Els efectes de tots els actes de tràmit dictats en l’expedient de despesa s’entenen
condicionats al fet que en dictar-se la resolució de concessió, subsisteixin les mateixes
circumstàncies de fet i de dret existents en el moment en què es van produir els actes
esmentats.
Article 15.15.- Bases específiques
15.1. Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència
competitiva s’han d’aprovar les corresponents bases específiques, que s’aproven
conjuntament o prèviament a la convocatòria i que no podran contradir la present
ordenança general.
15.2. Durant el primer trimestre de cada exercici, les Regidories han de preparar els
expedients de convocatòria de subvencions que tinguin previstes concedir durant l’exercici
en curs, per tal que siguin aprovats pels òrgans competents. Excepcionalment es podrà
tramitar anticipadament la convocatòria, en els termes establerts a l’article 14 d’aquesta
ordenança.
15.3. El procediment per a la concessió de les subvencions s’inicia sempre d’ofici.
15.4. La iniciació d’ofici es realitza mitjançant convocatòria, aprovada per l’òrgan
competent determinat en les Bases d’Execució del Pressupost, que desenvolupa el
procediment de concessió de subvencions convocades segons el que disposa la normativa
general de subvencions i la normativa sobre règim jurídic i procediment administratiu
comú.
15.5. Un anunci del contingut de les bases i de la convocatòria, en el qual es determina el
termini de presentació de sol·licituds, es publicarà al BOPT, al web municipal i a altres
mitjans que garanteixin la màxima difusió.
Aquest anunci ha de detallar els elements essencials de les Bases específiques per les quals
es regirà el concurs.
15.6. La convocatòria ha de tenir necessàriament el següent contingut:
a) Indicació de la disposició que estableixin, si s'escau, les bases reguladores i del diari
oficial en el qual està publicada, llevat que en consideració a la seva especificitat
aquestes s'incloguin en la mateixa convocatòria.

b) Crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció i quantia total màxima de les
subvencions convocades dins els crèdits disponibles o, si manca, la quantia
estimada de les subvencions.
No es poden concedir subvencions per un import superior a la quantia total
màxima fixada a la convocatòria sense que prèviament es faci una nova
convocatòria, llevat del cas previst al paràgraf següent.
Excepcionalment, la convocatòria pot fixar, a més de la quantia total màxima dins
dels crèdits disponibles, una quantia addicional l’aplicació de la qual a la concessió
de subvencions no requereix una nova convocatòria.
La fixació i la utilització d’aquesta quantia addicional està sotmesa a les regles
següents:
a) És admissible la fixació de la quantia addicional a què es refereix aquest
apartat quan els crèdits als quals sigui imputable no estiguin
disponibles en el moment de la convocatòria però la disponibilitat dels
quals es prevegi obtenir en qualsevol moment anterior a la resolució de
concessió pel fet de dependre d’un augment dels crèdits derivat de:
1. Haver-se presentat en convocatòries anteriors sol·licituds d’ajudes
per un import inferior a la despesa inicialment prevista per a
aquestes, segons el certificat de l’òrgan designat per a la instrucció
del procediment, sempre que es tracti de convocatòries amb càrrec
als mateixos crèdits pressupostaris.
2. Haver-se resolt convocatòries anteriors per un import inferior a la
despesa inicialment prevista per a aquestes, sempre que es tracti de
convocatòries amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris.
3. Haver-se reconegut o liquidat obligacions derivades de
convocatòries anteriors per un import inferior a la subvenció
concedida, sempre que es tracti de convocatòries amb càrrec als
mateixos crèdits pressupostaris.
4. Haver-se incrementat l’import del crèdit pressupostari disponible
com a conseqüència d’una generació, una ampliació o una
incorporació de crèdit.
b) La convocatòria ha de fer constar expressament que l’efectivitat de la
quantia addicional està condicionada a la declaració de disponibilitat
del crèdit com a conseqüència de les circumstàncies abans
assenyalades i, si s’escau, prèvia aprovació de la modificació
pressupostària que sigui procedent, en un moment anterior a la
resolució de la concessió de la subvenció.
Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció s’ha de tramitar l’oportú

expedient de despesa per la quantia total màxima que s’hi fixi. Una vegada es
declari la disponibilitat del crèdit corresponent a la quantia que, si s’escau, s’hagi
previst amb caràcter addicional d’acord amb l’apartat anterior, s’ha de tramitar el
corresponent expedient de despesa per l’import declarat disponible.
Quan la quantia total màxima de les subvencions convocades es distribueixi entre
diferents crèdits pressupostaris i s’atorgui expressament a l’esmentada distribució
el caràcter estimatiu, l’alteració de la distribució no necessita una nova
convocatòria però sí les modificacions que siguin procedents en l’expedient de
despesa abans de la resolució de la concessió.
En les convocatòries en les quals, dins els límits assenyalats als apartats anteriors,
s’hagi fixat a la convocatòria una quantia addicional o s’hagi atribuït caràcter
estimatiu a la distribució de la quantia màxima entre diferents crèdits
pressupostaris, l’òrgan concedent ha de publicar la declaració de crèdits
disponibles i la distribució definitiva, respectivament, amb caràcter previ a la
resolució de concessió en els mateixos mitjans que la convocatòria, sense que
aquesta publicitat impliqui l’obertura d’un termini per presentar noves sol·licituds
ni l’inici d’un nou còmput de termini per resoldre.
c) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
d) Expressió que la concessió s'efectua mitjançant un règim de concurrència
competitiva.
e) Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d'acreditar-los.
f)

Indicació dels òrgans competents per a l’ordenació, la instrucció i la resolució del
procediment.

g) Termini de presentació de sol·licituds.
h) Percentatge màxim subvencionable, respecte del cost total de l’activitat.
i)

Termini i forma d’acceptació de la subvenció.

j)

Forma de pagament i, si s’escau, possibilitat d’efectuar pagaments parcials, així
com la possibilitat d’atorgar bestretes i les garanties que procedeixin.

k) Termini i forma de justificació pels beneficiaris del compliment de la finalitat per a
la qual es concedeix la subvenció.
l)

Necessitat de subscriure un conveni, si s’escau.

m) Models de documents, sens perjudici que a cada convocatòria es facin les
adaptacions escaients.
n) Possibilitat o no de compatibilitzar altres subvencions amb la mateixa finalitat.

o) Termini de resolució i notificació.
p) Documents i informacions que s'han d'adjuntar a la petició.
q) Si s'escau, possibilitat de reformulació de sol·licituds de conformitat amb el que
disposa l'article 20 ordenança.
r)

Indicació de si la resolució exhaureix la via administrativa i, en cas contrari, òrgan
davant del qual s'ha d'interposar recurs.

s) Criteris de valoració de les sol·licituds.
Quan es tingui en consideració més d’un criteri, s’ha de precisar la ponderació
relativa atribuïda a cadascun d’aquests. En el cas que el procediment de valoració
s’articuli en diverses fases, també s’ha d’indicar en quines d’aquestes s’han d’anar
aplicant els diferents criteris, així com el límit mínim de puntuació exigit al
sol·licitant per continuar el procés de valoració.
Quan per raons degudament justificades no sigui possible precisar la ponderació
atribuïble a cadascun dels criteris escollits, s’ha de considerar que tots aquests
tenen el mateix pes relatiu per fer la valoració de les sol·licituds.
t)

Mitjà de notificació o publicació, de conformitat amb el que preveu l'article 59 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

15.7. Una vegada publicades les bases es poden presentar les sol·licituds de subvenció
mitjançant instància dirigida a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Calafell, acompanyada dels
documents següents, amb caràcter general, i dels que exigeixi cada una de les bases de
subvencions:
a) Identificació (nom i domicili) de qui subscriu la sol·licitud i el caràcter amb què ho
fa (en nom propi o com a representant legal o voluntari).
b) Identificació (nom i domicili) de qui ha de ser el beneficiari, en cas de ser diferent
del sol·licitant.
c) Les persones físiques acreditaran la seva personalitat mitjançant una còpia del DNI
i del NIF.
d) Les persones jurídiques acreditaran la seva personalitat i representació adjuntant
els documents següents:
1. Còpia dels estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en el
registre corresponent.

2. Fotocòpia del NIF de l’entitat o societat.
3. Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i
còpia del seu DNI.
4.
e) Documentació acreditativa de la representació, en el cas que el sol·licitant actuï en
nom d’una altra persona física o jurídica. Es podrà substituir aquest document per
una declaració responsable que inclogui el compromís d’aportar la documentació
acreditativa abans de l’atorgament de la subvenció.
f)
g) Descripció del projecte per al qual se sol·licita subvenció.
h) Pressupost detallat, on s’indiquin els ingressos i les despeses per conceptes.
Llevat que les bases reguladores estableixin una altra cosa, el pressupost de
l’activitat presentat pel sol·licitant, o les seves modificacions posteriors, serveixen
de referència per a la determinació final de l’import de la subvenció, que es calcula
com un percentatge del cost final de l’activitat. En aquest cas, l’eventual excés de
finançament públic es calcula prenent com a referència la proporció que ha
d’assolir l’esmentada aportació respecte al cost total, de conformitat amb la
normativa reguladora de la subvenció i les condicions de la convocatòria.
i)

Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat,
amb el compromís de comunicar a l’Ajuntament qualsevol altra que sol·liciti o
obtingui amb posterioritat a la data de presentació de la seva sol·licitud.

j)

Acreditació del compliment de les obligacions tributàries (estatals, autonòmiques i
locals) i amb la Seguretat Social, mitjançant la presentació de les certificacions
corresponents o autorització a l’òrgan gestor de la subvenció perquè obtingui de
manera directa l’acreditació d’aquestes circumstàncies a través de certificats
telemàtics. Es pot substituir per una declaració responsable quan la subvenció
sol·licitada no superi l’import de 3.000 euros o quan la subvenció es concedeixi a
entitats sense fins lucratius.

i)

Declaració de compromís de complir les condicions de la subvenció.

j)

Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.

k) Dades bancàries on es podrà transferir l’import de la subvenció.
l)
m) Acreditació del compliment d’obligacions per reintegrament de subvencions,
mitjançant la presentació d’una declaració responsable del beneficiari.
n) Acreditació de que el beneficiari no està inclòs en cap de les prohibicions que
preveu l’article 13 de la Llei general de subvencions i l’article 6.2 d’aquesta
ordenança, mitjançant la presentació d’una declaració responsable davant l’òrgan
concedent de la subvenció.

o) Altra documentació que pugui establir-se a les bases específiques.
15.8. En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder de l’Ajuntament, el
sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’acabament del
procediment a què corresponguin, pot fer ús del seu dret a no presentar-lo, fent constar la
data i l’òrgan o dependència que van ser presentats o emès, i sempre que no s’hagin
produït modificacions als documents.
15.9. En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el document, l’òrgan competent
pot requerir a la persona sol·licitant la seva presentació, o en defecte seu, l’acreditació per
d’altres mitjans dels requisits a que fa referència el document, amb anterioritat a la
formulació de la proposta de resolució.
15.10. A efectes del que disposen els apartats anteriors, la normativa reguladora de la
subvenció pot admetre la substitució de la presentació de determinats documents per una
declaració responsable del sol·licitant. En aquest cas, abans de la proposta de resolució de
concessió de la subvenció s'ha de requerir la presentació de la documentació que acrediti
la realitat de les dades contingudes en la declaració, en un termini no superior a 15 dies.
15.11. Si la sol·licitud no reunís els requisits exigits en la present ordenança o en la norma
de convocatòria, s’ha de requerir l’interessat per tal que ho esmeni en el termini màxim i
improrrogable de deu ( 10 ) dies, amb indicació que, si no ho fa, se’l considerarà desistit
de la seva sol·licitud, prèvia resolució dictada d’acord amb el prescrit a l’article 71 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre o norma que la substitueixi.
15.12. Es pot autoritzar la convocatòria de subvencions la despesa de les quals sigui
imputable a exercicis posteriors a aquell en què es dicti la resolució de concessió.
A la convocatòria s’hi ha d’indicar la quantia total màxima que es concedeix, així com la
seva distribució per anualitats, dins els límits fixats a la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària, atenent el moment en què es prevegi fer la despesa derivada de
les subvencions que es concedeixin. La distribució té caràcter estimat quan les normes
reguladores hagin previst la possibilitat dels sol·licitants d’optar pel pagament anticipat. La
modificació de la distribució inicialment aprovada requereix la tramitació del corresponent
expedient de reajustament d’anualitats.
Quan s’hagi previst expressament a la normativa reguladora la possibilitat d’efectuar
pagaments a compte, en la resolució de concessió d’una subvenció plurianual s’ha
d’assenyalar la distribució per anualitats de la quantia atenent el ritme d’execució de
l’acció subvencionada.
La imputació a cada exercici s’ha de fer amb l’aportació prèvia de la justificació equivalent
a la quantia que correspongui.
Article 16. Instrucció
16.1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a la Regidoria
que es determini en les bases reguladores concretes, en funció de la matèria.

16.2. L'òrgan competent per a la instrucció ha de portar a terme d'ofici totes les
actuacions que consideri necessàries per a la determinació, el coneixement i la
comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de formular la proposta de resolució.
16.3. Les activitats d'instrucció comprenen:
a) Petició de tots els informes que consideri necessaris per resoldre o que exigeixin les
normes que regulen la subvenció. A la petició, s'hi ha de fer constar, si s'escau, el
caràcter determinant dels informes que siguin preceptius.
El termini per emetre'ls és de 10 dies, llevat que l'òrgan instructor, atenent les
característiques de l'informe sol·licitat o del mateix procediment, en sol·liciti
l'emissió en un termini inferior o superior, sense que en aquest últim cas pugui
passar de dos mesos.
Quan en el termini assenyalat no s'hagi emès l'informe qualificat per disposició
legal expressa com a preceptiu i determinant o, si s'escau, vinculant, es pot
interrompre el termini dels tràmits successius.
b) Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada d'acord amb els criteris, les
formes i les prioritats de valoració establerts en la norma reguladora de la
subvenció o, si s'escau, en la convocatòria.
La norma reguladora de la subvenció pot preveure la possibilitat d'establir una fase
de preavaluació en la qual s'ha de verificar el compliment de les condicions
imposades per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.
16.4. Una vegada avaluades les sol·licituds, l'òrgan col·legiat a què es refereix l'article 11.2
d’aquesta ordenança ha d'emetre informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació
efectuada.
16.5. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, ha de
formular la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que s'ha de notificar
als interessats en la forma que estableixi la convocatòria, i s'ha de concedir un termini de
10 dies per presentar al·legacions.
Es pot prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts
en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En
aquest cas, la proposta de resolució formulada té el caràcter de definitiva.
Examinades les al·legacions adduïdes, si s'escau, pels interessats, s'ha de formular la
proposta de resolució definitiva, on ha de constar el sol·licitant o la relació de sol·licitants
per als quals es proposa la concessió de la subvenció i la quantia, i també s'hi ha
d'especificar l'avaluació i els criteris de valoració que s'han seguit per efectuar-la.

16.6. L'expedient de concessió de subvencions ha de contenir l'informe de l'òrgan
instructor en què consti que de la informació que està en el seu poder es desprèn que els
beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir-hi.
16.7. La proposta de resolució definitiva, quan sigui procedent d'acord amb les bases
reguladores, s'ha de notificar als interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris
en la fase d'instrucció, perquè en el termini de deu (10) dies comuniquin la seva
acceptació.
16.8. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del
beneficiari proposat, davant l'Administració, mentre no se li hagi notificat la resolució de
concessió.
Article
Article 17.17.- Resolució
17.1. L’òrgan competent ha de resoldre el procediment de concessió en el termini de
quinze dies hàbils des de la data d’elevació de la proposta de resolució.
La resolució de concessió posa fi a la via administrativa, excepte en els casos establerts a la
Llei o que estiguin determinats en les corresponents bases reguladores.
17.2. La resolució s'ha de motivar de conformitat amb el que disposin les bases
reguladores de la subvenció i en el procediment han de quedar acreditats, en tot cas, els
fonaments de la resolució que s'adopti.
En la resolució de concessió han de quedar clarament identificats els compromisos
assumits pels beneficiaris. Quan l’import de la subvenció i la seva percepció depenguin de
la realització per part del beneficiari d’una activitat proposada per ell mateix, ha de quedar
clarament identificada aquesta proposta o el document on es va formular.
17.3. La resolució, a més de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció, ha de fer constar, si s'escau, de manera expressa, la desestimació
de la resta de les sol·licituds i la no concessió, per desistiment, la renúncia al dret o la
impossibilitat material sobrevinguda.
17.4. Quan així s’hagi previst a les bases reguladores, la resolució de concessió, a més de
contenir els sol·licitants als quals es concedeix la subvenció i la desestimació expressa de
les altres sol·licituds, pot incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, tot i
complir les condicions administratives i tècniques establertes a les bases reguladores per
adquirir la condició de beneficiari, no hagin estat estimades perquè excedeixen la quantia
màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a
cadascuna d’aquestes en funció dels criteris de valoració previstos.
En aquest cas, si algun dels beneficiaris renuncia a la subvenció, l’òrgan concedent ha
d’acordar, sense necessitat de fer una nova convocatòria, la concessió de la subvenció al
sol·licitant o sol·licitants següents a aquell en ordre de la seva puntuació, sempre que amb
la renúncia per part d’algun dels beneficiaris, s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre
com a mínim una de les sol·licituds denegades.

L’òrgan concedent de la subvenció ha de comunicar aquesta opció als interessats, a fi que
accedeixin a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de deu dies. Una
vegada acceptada la proposta per part del sol·licitant o sol·licitants, l’òrgan administratiu
ha de dictar l’acte de concessió i procedir a la seva notificació.
17.5. El termini màxim per resoldre i notificar la concessió de la subvenció no pot excedir,
amb caràcter general, els sis mesos, computats a partir de la publicació de la convocatòria
corresponent.
No obstant això, pot ser superior quan una norma amb rang de llei l’estableixi o així
estigui previst en la normativa de la Unió Europea.
El termini es computa a partir de la publicació de la corresponent convocatòria, llevat que
aquesta posposi els seus efectes a una data posterior.
17.6. El venciment del termini anterior sense que s’hagi notificat la resolució de concessió
suposa la desestimació de la sol·licitud per silenci administratiu.
Article 18.18.- Notificació de la resolució
18.1. La resolució del procediment s'ha de notificar als interessats d'acord amb el que
preveu la legislació sobre procediment administratiu comú.
18.2. La pràctica de la notificació o publicació s'ha d'ajustar a les disposicions que aquesta
normativa sobre procediment administratiu comú.
Article 19.19.- Modificació de la resolució
19.1. Una vegada dictada la resolució de concessió, el beneficiari pot sol·licitar-ne la
modificació del contingut si hi concorren les circumstàncies previstes a aquests efectes a
les bases reguladores, que es pot autoritzar sempre que no danyi drets d’un tercer.
19.2. La sol·licitud s’ha de presentar abans que s’acabi el termini per a la realització de
l’activitat.
Article 20.20.- Reformulació de les sol·licituds
20.1. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d’activitats que ha d’exercir la
persona sol·licitant i l’import de la subvenció de la proposta de resolució provisional sigui
inferior al que figura a la sol·licitud presentada, es pot instar a la persona beneficiària, si
així ho preveuen les bases reguladores,a la reformulació de la sol·licitud per ajustar els
compromisos i les condicions a la subvenció atorgable.
20.2. Si l’Administració proposa al sol·licitant la reformulació de la seva sol·licitud, i aquest
no contesta en el termini que aquella li hagi atorgat, s’ha de mantenir el contingut de la
sol·licitud inicial.

20.3. Una vegada la sol·licitud mereixi la conformitat de l’òrgan col·legiat, s’ha de remetre
amb les actuacions a l’òrgan competent perquè dicti la resolució.
20.4. En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds ha de respectar l’objecte, les
condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte
a les sol·licituds o peticions.
20.5. En el cas que l’Administració, al llarg del procediment de concessió, proposi la
modificació de les condicions o la forma de realització de l’activitat proposada pel
sol·licitant, ha de recollir del beneficiari l’acceptació de la subvenció. L’acceptació s’entén
atorgada si a la proposta de modificació queden clarament explicitades les condicions i el
beneficiari no hi manifesta la seva oposició dins el termini de 15 dies des de la notificació
d’aquesta, i sempre, en tot cas, que no es danyi el dret d’un tercer.

Capítol 3. Procediment de concessió directa
Article 21.21.- Concessió directa
21.1. Es poden concedir directament les subvencions previstes a l’article 12 d’aquesta
ordenança.
21.2. La resolució de concessió i, si s’escau, els convenis a través dels quals es canalitzin
aquestes subvencions, han d’establir les condicions i els compromisos aplicables de
conformitat amb el que disposa aquesta Ordenança.
21.3. Durant el primer trimestre de cada exercici, els òrgans competents, segons les bases
d’execució del pressupost municipal, aprovaran els convenis o les bases específiques que
canalitzin aquestes subvencions directes.
Article 22.22.- Procediment de concessió de les subvencions previstes nominativament
en els pressupostos
22.1. Els convenis són l’instrument habitual per canalitzar les subvencions previstes
nominativament en els pressupostos de la Corporació. En les bases d’execució del
pressupost s’han d’indicar les subvencions d’aquest tipus.
22.2. El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions l’inicia d’ofici el centre
gestor del crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció, o a instància de l’interessat, i
s’acaba amb la resolució de concessió o el conveni.
22.3. L’acte de concessió o el conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió
als efectes del que disposa la legislació general de subvencions i aquesta ordenança.
22.4. La resolució o, si s’escau, el conveni ha d’incloure els aspectes següents:
a)

Determinació de l’objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d’acord amb

l’assignació pressupostària.
b)

Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i la quantia de la subvenció,
individualitzada, si s’escau, per a cada beneficiari si són diversos.

c)

Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

d)

Terminis i formes de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments
anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si s’escau,
han d’aportar els beneficiaris.

e)

Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la
finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons
percebuts.

Article 23.23.- Subvencions de concessió directa en què s’acreditin raons d’interès
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que
q ue dificultin
la seva convocatòria pública
23.1. Es poden concedir directament, amb caràcter excepcional, les subvencions a què es
refereix la lletra c) de l’article 12 d’aquesta ordenança.
23.2. L’acte de concessió té el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del
que disposa la legislació general de subvencions i aquesta ordenança, llevat el que fa
referència a l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència.
23.3. El procediment s’inicia d’ofici o amb la presentació de la sol·licitud de subvenció.
L’expedient ha d’incloure, entre d’altres, una memòria explicativa i justificativa del caràcter
singular, extraordinari o urgent per imprevist o emergència de l’activitat o actuació objecte
de subvenció, de les raons que acrediten l’interès públic, social, econòmic o humanitari, o
altres que justifiquen la dificultat de la seva convocatòria publica. També caldrà adjuntar
un pressupost de l’activitat o l’actuació.
La unitat administrativa encarregada de la instrucció d’aquesta subvenció podrà requerir
del sol·licitant la documentació complementària que esdevingui necessària per a una
correcta valoració de la subvenció sol·licitada.
23.4. La instrucció del procediment inclourà, en tot cas, informe de la Intervenció sobre
l’existència de crèdit disponible suficient per atendre la subvenció que es pretengui
concedir.
23.5. L’acte de concessió o el conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió
als efectes del que disposa la legislació general de subvencions i aquesta ordenança.
23.6. La resolució d’aquestes sol·licituds s’efectuarà per l’òrgan que correspongui en

aplicació del previst a l’article 13 de la present ordenança, i farà esment, com a mínim, als
següents extrems, llevat que aquests aspectes vinguin previstos al conveni que es regula
en l’article 22.4 de la present ordenança:
a) Definició de l’objecte de les subvencions, amb indicació del seu caràcter singular i
les raons que acrediten l’interès públic social, econòmic o humanitari i aquelles
que justifiquen la dificultat de la seva convocatòria.
b) Règim jurídic aplicable.
c) Beneficiaris.
d) Quantia de la subvenció o modalitat d’ajut. Si escau, crèdit pressupostari on
s’imputa la despesa.
e) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions o ajudes.
f)

Procediment de concessió i règim de justificació (termini i forma) de l’aplicació
donada a les subvencions pels beneficiaris.

Capítol 4. Procediment de gestió i justificació de la subvenció pública
Article 24.24.- Subcontractació de les activitats subvencionades per les persones
beneficiàries
24.1. La realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari sense
altres excepcions que les establertes en aquesta ordenança o a les bases reguladores.
24.2. Als efectes d’aquesta ordenança, s’entén que un beneficiari subcontracta quan
concerta amb tercers l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la
subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi
d’incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l’activitat subvencionada.
24.3. El beneficiari només pot subcontractar, totalment o parcialment, l’activitat quan la
normativa reguladora de la subvenció ho prevegi. L’activitat subvencionada que el
beneficiari subcontracti amb tercers no pot excedir el percentatge que es fixi en les bases
reguladores de la subvenció. En cas que la previsió no figuri, el beneficiari pot
subcontractar fins a un percentatge que no excedeixi el 50 per cent de l’import de
l’activitat subvencionada, sumant els preus de tots els subcontractes.
En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat
subvencionada, no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat.
24.4. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al
compliment dels requisits següents:

a) Que el contracte se subscrigui per escrit.
b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament l’entitat concedent de la
subvenció en la forma que determinin les bases reguladores.
24.5. No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el
compliment dels requisits exigits a l’apartat anterior.
24.6. Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la
responsabilitat total de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració.
24.7. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, els beneficiaris són responsables que en
l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb tercers es respectin els límits que
estableixi la normativa reguladora de la subvenció pel que fa a la naturalesa i la quantia de
despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració per
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats.
24.8. El beneficiari no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb:
a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 6.2 d’aquesta
ordenança.
b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de
l’activitat objecte de contractació.
c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o els serveis prestats.
d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les
circumstàncies següents:
1. Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de
mercat.
2. Que s’obtingui l’autorització prèvia de l’òrgan concedent en els termes
que fixin les bases reguladores.
e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i
programa, que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o
no assoleixin la valoració suficient.
24.9. L’Administració pot comprovar, dins el període de prescripció, el cost, així com el
valor de mercat de les activitats subcontractades.
Article 25.25.- Justificació de la subvenció

25.1. La justificació de la subvenció té l’estructura i l’abast que es determini en les
corresponents bases reguladores.
25.2. Quan l’òrgan administratiu competent per a la comprovació de la subvenció apreciï
l’existència de defectes esmenables en la justificació presentada pel beneficiari, ho ha de
posar en el seu coneixement i li ha de concedir un termini de deu dies per corregir-los.
25.3. La rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del beneficiari, en la
qual s’han d’incloure, sota responsabilitat del declarant, els justificants de despesa o
qualsevol altre document amb validesa jurídica que permetin acreditar el compliment de
l’objecte de la subvenció pública. La forma del compte justificatiu i el termini de rendició
del mateix compte estan determinats per les bases reguladores corresponents de les
subvencions públiques.
A falta de previsió de les bases reguladores, el compte ha d’incloure la declaració de les
activitats efectuades que han estat finançades amb la subvenció i el seu cost, amb el
desglossament de cada una de les despeses en què s’hagi incorregut.
25.4. Les despeses s’han d’acreditar mitjançant factures i altres documents de valor
probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa.
L’acreditació de les despeses també es pot efectuar mitjançant factures electròniques,
sempre que compleixin els requisits exigits per a la seva acceptació en l’àmbit tributari.
25.5. Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o
altres subvencions o recursos, s’ha d’acreditar en la justificació l’import, la procedència i
l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.
25.6. Per percebre la subvenció és necessari presentar l’Ajuntament, a més de la que
s’exigeixi en les bases reguladores corresponents, la següent documentació:
a) Instància subscrita per la persona beneficiària dirigida a l’Alcaldia, sol·licitant el
pagament de la subvenció.
b) Memòria de l’activitat realitzada, justificativa del compliment de les condicions
imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats
realitzades i dels resultats obtinguts.
c) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha
de contenir:
1. Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si s’escau,
la data de pagament. En el cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un
pressupost, s’han d’indicar les desviacions esdevingudes.

2. Originals o fotocòpies compulsades de les factures o els documents de valor
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa
incorporats en la relació a què fa referència el paràgraf anterior i, si s’escau, la
documentació acreditativa del pagament.
3. Certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el
corresponent registre oficial, en el cas d’adquisició de béns immobles.
4. Indicació, si s’escau, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o
indirectes incorporats en la relació a què fa referència l’apartat 1., excepte en
els casos en què les bases reguladores de la subvenció hagin previst la seva
compensació mitjançant un preu alçat sense necessitat de justificació.
5. Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
6. Els tres pressupostos que, en aplicació de l’article 26.3 d’aquesta ordenança,
ha d’haver sol·licitat el beneficiari.
7. Si s’escau, la carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no
aplicats, així com dels interessos derivats d’aquests.
d) Certificats acreditatius que la persona beneficiària es troba al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.
e) Acreditació que s’ha inserit en la publicitat de les activitats subvencionades
(programes, llibres, cartells anunciadors, falques publicitàries), o en la
contraportada i primera pàgina de la publicació subvencionada, el patrocini de
l’Ajuntament de Calafell.
f)

Acreditació que no reben altres subvencions per a la mateixa finalitat, i en cas de
percebre-les, indicar el seu import, l’organisme concedent i, així mateix, que la
subvenció concedida per l’Ajuntament, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions o ajuts, no supera el cost de l’activitat que ha de desenvolupar el
beneficiari.

25.7. Les bases reguladores de la subvenció poden preveure una reducció de la informació
que cal incorporar a la memòria econòmica a què es refereix l’article 25.6.c d’aquesta
ordenança, sempre que:
a)

El compte justificatiu estigui acompanyat d’un informe d’un auditor de comptes
inscrit com a exercent en el Registre oficial d’auditors de comptes dependent de
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

b)

L’auditor de comptes porti a terme la revisió del compte justificatiu amb l’abast
que es determini en les bases reguladores de la subvenció i amb subjecció a les
normes d’actuació i supervisió que, si s’escau, proposi l’òrgan que tingui
atribuïdes les competències de control financer de subvencions en l’àmbit de

l’administració pública concedent.
c)

El compte justificatiu incorpori, a més de la memòria d’actuacions a què es
refereix l’article 25.6.b d’aquesta Ordenança, una memòria econòmica abreujada.
El contingut de la memòria econòmica abreujada s’ha d’establir a les bases
reguladores de la subvenció, si bé com a mínim ha de contenir un estat
representatiu de les despeses en què s’hagi incorregut en la realització de les
activitats subvencionades, degudament agrupades, i, si s’escau, les quantitats
inicialment pressupostades i les desviacions esdevingudes.

25.8. Per a subvencions concedides per un import inferior a 60.000 euros, la justificació de
la subvenció es farà mitjançant un compte justificatiu simplificat, que ha de contenir la
informació següent:
a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades
a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels
resultats obtinguts.
b) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, amb
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si s’escau, la
data de pagament. En el cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost
estimat, s’han d’indicar les desviacions esdevingudes.
c) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
d) Si s’escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no
aplicats, així com dels interessos derivats d’aquests.
25.9. La documentació justificativa s’ha de presentar en el termini de tres mesos des de
l’acabament de l’activitat subvencionada, llevat que en la convocatòria s’estableixi un altre
d’específic.
25.10. Les subvencions que es concedeixin en consideració a la concurrència d’una
determinada situació en el perceptor no requereixen cap altra justificació que l’acreditació
per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament a la concessió,
sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificar-ne l’existència.
25.11. Quan transcorri el termini establert de justificació, sense que es presenti o quan la
justificació sigui insuficient, l’òrgan administratiu competent ha de requerir el beneficiari
perquè en el termini improrrogable de quinze dies sigui presentada. La falta de
presentació de la justificació en el termini establert en aquest apartat comporta l’exigència
del reintegrament i altres responsabilitats establertes a la legislació general de
subvencions.
25.12. L’òrgan concedent de la subvenció pot atorgar, llevat de precepte en contra
contingut a les bases reguladores, una ampliació del termini establert per a la presentació

de la justificació, que no excedeixi la meitat d’aquest i sempre que amb això no es
perjudiquin drets de tercer.
Article 26.26.- Despeses subvencionables
26.1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta ordenança,
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada, resultin estrictament necessàries i s’efectuïn en el termini establert per les
diferents bases reguladores de les subvencions.
En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de
mercat.
26.2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les bases reguladores de les
subvencions, es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada amb
anterioritat a l’acabament del període de justificació determinat per la normativa
reguladora de la subvenció.
En tot cas si, realitzada l’activitat i finalitzat el termini per justificar, s’ha pagat només una
part de les despeses en què s’hagi incorregut, als efectes de pèrdua del dret al cobrament,
s’aplica el principi de proporcionalitat.
26.3. Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes per la
legislació sobre contractes del sector públic pel contracte menor, el beneficiari ha de
sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la
contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat
que per les seves característiques especials no existeixi en el mercat un nombre suficient
d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat
abans de la sol·licitud 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’eficiència i economia, i
s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta
econòmica més avantatjosa.
26.4. Les bases reguladores de les subvencions han d’establir, si s’escau, les regles
especials que es considerin oportunes en matèria d’amortització dels béns inventariables.
No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització ha d’estar
subjecte a les condicions següents:
a) Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.
b) Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat
generalment acceptades.
c) Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.

26.5. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses
notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i
les d’administració específiques són subvencionables si estan directament relacionades
amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a l’adequada preparació o execució
d’aquesta, i sempre que així ho prevegin les bases reguladores. Amb caràcter excepcional,
les despeses de garantia bancària poden ser subvencionades quan així ho prevegi la
normativa reguladora de la subvenció.
En cap cas no són despeses subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.
26.6. Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona
de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos
indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos
personals sobre la renda.
26.7. El beneficiari ha d’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 què efectivament es duu a terme l’activitat.
Article 27.27.- Comprovació de la justificació adequada de la subvenció
27.1. L’òrgan gestor que hagi tramitat la concessió de la subvenció ha de comprovar la
justificació adequada de la subvenció, així com la realització de l’activitat i el compliment
de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
27.2. Les regidories que atorguin subvencions tenen l’obligació d’elaborar anualment un
pla anual d’actuació per comprovar la realització pels beneficiaris de les activitats
subvencionades.

Capítol 5.5.- Procediment de gestió pressupostària
Article 28.28.- Procediment d’aprovació de la despesa i pagament
28.1. Amb caràcter previ o simultani a la convocatòria de la subvenció o a la seva
concessió directa, s’ha d’efectuar l’aprovació de la despesa.
28.2. La resolució de concessió de la subvenció comporta el compromís de la despesa
corresponent.

28.3. El pagament de la subvenció s’ha de fer amb la justificació prèvia, per part del
beneficiari, i en la part proporcional a la quantia de la subvenció justificada, de la
realització de l’activitat, el projecte, l’objectiu o l’adopció del comportament per al qual es
va concedir en els termes que estableixi la normativa reguladora de la subvenció, llevat
que d’acord amb la naturalesa d’aquella, la normativa prevegi la possibilitat de fer
pagaments anticipats.
28.4. Es produeix la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en cas de
falta de justificació o de concurrència d’alguna de les causes de reintegrament.
28.5. Quan la naturalesa de la subvenció ho justifiqui, es poden realitzar pagaments a
compte. Els abonaments a compte poden suposar la realització de pagaments fraccionats
que han de respondre al ritme d’execució de les accions subvencionades, i s’han d’abonar
per una quantia equivalent a la justificació presentada.
També es poden fer pagaments anticipats que suposin entregues de fons amb caràcter
previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions
inherents a la subvenció. Aquesta possibilitat i el règim de garanties s’han de preveure
expressament en la normativa reguladora de la subvenció.
En cap cas es poden fer pagaments anticipats a beneficiaris quan s’hagi sol·licitat la
declaració de concurs, hagin estat declarats insolvents en qualsevol procediment, estiguin
declarats en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit eficàcia un conveni, estiguin
subjectes a intervenció judicial o hagin estat inhabilitats d’acord amb la Llei 22/2003, de 9
de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència
de qualificació del concurs.
La realització de pagaments a compte o pagaments anticipats, així com el règim de
garanties, han d’estar previstos de forma expressa en la normativa reguladora de la
subvenció, què podrà establir un règim de garanties dels fons lliurats.
28.6. No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció, mentre el beneficiari no es trobi
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social o sigui
deutor per resolució de procedència de reintegrament.
Article 29.29.- Retenció de pagaments
29.1. Una vegada acordat l’inici del procediment de reintegrament, com a mesura
cautelar, l’òrgan concedent pot acordar la suspensió de les ordres de pagament de les
quantitats pendents d’abonar al beneficiari, sense superar, en cap cas, l’import que fixin la
proposta o resolució d’inici de l’expedient de reintegrament, amb els interessos de demora
meritats fins aquell moment.
29.2. Caldrà acordar la suspensió si existeixen indicis racionals que permetin preveure la
impossibilitat d’obtenir el rescabalament, o si aquest pot veure’s frustrat o greument
dificultat, i, en especial, si el perceptor fa actes d’ocultació, gravamen o disposició dels
seus béns.

29.3. La retenció de pagaments està subjecte al règim jurídic següent:
a) Ha de ser proporcional a la finalitat que es pretén aconseguir i, en cap cas, ha
d’adoptar-se si pot produir efectes de difícil o impossible reparació.
b) Ha de mantenir-se fins que es dicti la resolució que posi fi a l’expedient de
reintegrament, i no pot superar el termini màxim que es fixi per a la seva
tramitació, pròrrogues incloses.
c) Malgrat el que es disposa en l’apartat anterior, s’ha d’aixecar quan desapareguin
les circumstàncies que la van original o quan l’interessat proposi la substitució
d’aquesta mesura cautelar per la constitució d’una garantia que es consideri
suficient.
TÍTOL IV – PÈRDUA I REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS
SUBVENCIONS

Capítol 1.1.- Supòsits de pèrdua i reintegrament de subvencions
Article 30.30.- Pèrdua del dret al cobrament de la subvenció
30.1. Es produeix la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el cas
falta de justificació o de concurrència d’alguna de les causes de reintegrament de
subvencions.
30.2. El procediment per declarar la procedència de la pèrdua del dret de cobrament de la
subvenció és el mateix que pel reintegrament de subvencions.
Article 31.31.- Devolució a iniciativa del perceptor
31.1. S’entén per devolució voluntària la que realitzi el beneficiari sense el requeriment
previ de l’Administració.
31.2. A la convocatòria s’ha de donar publicitat dels mitjans disponibles perquè el
beneficiari pugui fer aquesta devolució.
31.3. Quan es produeixi la devolució voluntària, l’Administració ha de calcular els
interessos de demora fins al moment en què se’n va produir la devolució efectiva per part
del beneficiari.
Article 32.32.- Revisió
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser revisada per l’Ajuntament o pels seus
organismes dependents, un cop transcorregut el termini d’audiència de 10 dies concedit al
beneficiari, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en relació amb
l’import de la subvenció, en els supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió
de la subvenció.
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de
l’Ajuntament superin el cost total de l’obra o de l’activitat subvencionada o aquell
percentatge que s’hagi fixat en les bases específiques.
c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les
despeses subvencionables previstes a les bases específiques o en el conveni que les
reguli.
Article 33.33.- Invalidesa de la resolució de concessió
33.1. Són causes de nul·litat de la resolució de concessió:
a) Les indicades a l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
b) La manca o insuficiència de crèdit.
33.2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió, les demés infraccions de
l’ordenament jurídic, i, en especial, de les regles contingudes en aquesta ordenança i en la
legislació sobre subvencions, de conformitat amb el que disposa l’article 63 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
33.3. Quan l’acte de concessió incorregués en algun dels supòsits esmentats en els
apartats anteriors, l’òrgan concedent procedirà a la seva revisió d’ofici, o en el seu cas, a la
declaració de lesivitat, i ulterior impugnació, de conformitat amb el que disposa la
legislació sobre procediment administratiu comú.
33.4. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comportarà l’obligació
de retornar les quantitats percebudes.
33.5. No procedirà la revisió d’ofici de l’acte de concessió quan concorri alguna de les
causes de reintegrament contemplades en l’article següent.
Article 34.34.- Causes de reintegrament
34.1. És procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès
de demora corresponent, des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en
què s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant
aquelles que ho haurien impedit.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no
adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
Quan la subvenció s’hagi concedit per finançar inversions o despeses de diferent
naturalesa, l’execució s’ha d’ajustar a la distribució acordada a la resolució de
concessió i, llevat que les bases reguladores o la resolució de concessió estableixin
una altra cosa, no es poden compensar uns conceptes amb altres.
També és procedent el reintegrament proporcional si el cost efectiu final de
l’activitat és inferior al pressupostat.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient.
S’entén incomplerta l’obligació de justificar quan l’Administració, en les seves
actuacions de comprovació o control financer, detecti que en la justificació
realitzada pel beneficiari s’hi han inclòs despeses que no responen a l’activitat
subvencionada, que no han suposat un cost susceptible de subvenció, que han
estat finançades per altres subvencions o recursos, o que s’hagin justificat
mitjançant documents que no reflecteixen la realitat de les operacions.
En aquests casos, sense perjudici de les responsabilitats que puguin correspondre,
és procedent el reintegrament de la subvenció corresponent a cadascuna de les
despeses anteriors la justificació indeguda de les quals hagi detectat
l’Administració.
d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió contingudes en
l’article 9.3 d’aquesta ordenança.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer, així com l’incompliment de les obligacions comptables, registrals
o de conservació de documents quan d’això se’n derivi la impossibilitat de verificat
el destí donat als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions,
ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra
Administració, o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals.
f)

Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, així
com dels compromisos assumits per ells, amb motiu de la concessió de la
subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera com s’han d’aconseguir
els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament
que fonamenta la concessió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, així
com dels compromisos assumits per ells, amb motiu de la concessió de la
subvenció, diferents dels anteriors, quan d’això es derivi la impossibilitat de
verificar el destí donat als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions,

ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra
Administració, o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals.
h) L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió
Europea, d’una decisió de la qual derivi una necessitat de reintegrament.
i)

En els altres casos previstos en la normativa reguladora de la subvenció.

34.2. Quan el compliment per part del beneficiari o, si s’escau, l’entitat col·laboradora
s’aproximi de manera significativa al compliment total i aquests acreditin una actuació
inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, la quantitat que s’ha de
reintegrar vindrà determinada per l’aplicació dels criteris de graduació dels possibles
incompliments de condicions imposades amb motiu de la concessió de subvencions.
34.3. Igualment, en el cas que preveu l’apartat 3 de l’article 8 d’aquesta ordenança ha de
procedir al reintegrament de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada,
així com l’exigència de l’interès de demora corresponent.
Article 35.35.- Naturalesa dels crèdits a reintegrar i dels procediments per a la seva
exigència.
35.1. Les quantitats a reintegrar tenen la consideració d’ingressos de dret públic, i és
aplicable per al cobrament el que preveu la Llei general pressupostària.
35.2. L’interès de demora aplicable en matèria de subvencions és l’interès legal dels diners
incrementats en un 25 per cent, llevat que la Llei de pressupostos generals de l’Estat
n’estableixi un altre de diferent.
35.3. El destí dels reintegraments dels fons de la Unió Europea ha de tenir el tractament
que, si s’escau, determini la normativa comunitària.
35.4. Els procediments per a l’exigència del reintegrament de les subvencions sempre
tenen caràcter administratiu.
Article 36.36.- Prescripció.
36.1. El dret de l’Administració a reconèixer o liquidar el reintegrament prescriu al cap de
quatre anys.
36.2. Aquest termini es computa, en cada cas:
a) Des del moment en què va vèncer el termini per presentar la justificació per part
del beneficiari.
b) Des del moment de la concessió.

c) En el cas que s’hagin establert condicions o obligacions que hagin de ser
complertes o mantingudes per part del beneficiari durant un període determinat
de temps, des del moment en què va vèncer el termini esmentat.
36.3. El còmput del termini de prescripció s’interromp:
a) Per qualsevol acció de l’Administració efectuada amb coneixement formal del
beneficiari conduent a determinar l’existència d’alguna de les causes de
reintegrament.
b) Per la interposició de recursos de qualsevol classe, per la remissió del tant de culpa
a la jurisdicció penal o per la presentació d’una denúncia davant el ministeri fiscal,
així com per les actuacions efectuades amb coneixement formal del beneficiari en
el curs dels recursos esmentats.
c) Per qualsevol actuació fefaent del beneficiari conduent a la liquidació de la
subvenció o del reintegrament.
Article 37.37.- Obligats al reintegrament
rein tegrament
37.1. Els beneficiaris, en els casos que preveu l’article 34 d’aquesta Ordenança, han de
reintegrar la totalitat o una part de les quantitats percebudes més els corresponents
interessos de demora.
Aquesta obligació és independent de les sancions que, si s’escau, hi siguin exigibles.
37.2. Els membres de les persones i les entitats que preveuen l’article 5.2.2 i 5.2.3 de
l’Ordenança responen solidàriament de l’obligació de reintegrament del beneficiari en
relació amb les activitats subvencionades que s’hagin compromès a efectuar.
Responen solidàriament de l’obligació de reintegrament els representants legals del
beneficiari quan aquest no tingui capacitat d’obrar.
Responen solidàriament els membres, els partícips o els cotitulars de les entitats a què es
refereix l’article 5.2.3 proporcionalment a les participacions respectives, quan es tracti de
comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat.
37.3. Responen subsidiàriament de l’obligació de reintegrament els administradors de les
societats mercantils, o aquells que tinguin la representació legal d’altres persones
jurídiques, que no duguin a terme els actes necessaris que siguin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions infringides, adoptin acords que facin possibles els
incompliments o consentin el dels qui en depenguin.
Així mateix, els que tinguin la representació legal de les persones jurídiques, d’acord amb
les disposicions legals o estatutàries que els siguin aplicables, que hagin cessat en les seves
activitats responen subsidiàriament en tot cas de les obligacions de reintegrament
d’aquestes.

37.4. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les obligacions de
reintegrament pendents s’han de transmetre als socis o partícips en el capital que en
responen solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagi
adjudicat.
37.5. En cas de defunció de l’obligat al reintegrament, l’obligació de satisfer les quantitats
pendents de restitució es transmet als drethavents, sense perjudici del que estableixi el
dret civil comú, foral o especial aplicable a la successió per a determinats casos, en
particular per al cas d’acceptació de l’herència a benefici d’inventari.

Capítol 2.2.- El procediment de reintegrament
reintegrament
Article 38.38.- Competència per a la resolució del procediment de reintegrament
L’òrgan concedent és competent per exigir del beneficiari el reintegrament de subvencions
mitjançant la resolució del procediment que regula aquest capítol, quan apreciï l’existència
d’algun dels supòsits de reintegrament de quantitats percebudes que estableix l’article 34
d’aquesta ordenança.
Article 39.39.- Procediment de reintegrament
39.1. El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions
generals contingudes en la normativa sobre procediment administratiu comú, sense
perjudici de les especialitats que es puguin establir en aquesta ordenança o en la
normativa general de subvencions.
En la tramitació del procediment s’ha de garantir, en tot cas, el dret de l’interessat a
l’audiència.
39.2. El procediment de reintegrament de subvencions s’inicia d’ofici per acord de l’òrgan
competent, o bé per iniciativa pròpia, o bé com a conseqüència d’una ordre superior, a
petició raonada d’altres òrgans o per denúncia. També s’inicia a conseqüència de
l’informe de control financer emès per la Intervenció Municipal.
39.3. A l’acord pel qual s’iniciï el procediment de reintegrament, s’hi ha d’indicar la causa
que determina el seu inici, les obligacions incomplertes i l’import de la subvenció afectat.
39.4. L’acord ha de ser notificat al beneficiari i se li ha de concedir un termini de quinze
dies perquè al·legui o presenti els documents que consideri pertinents.
39.5. L’inici del procediment de reintegrament interromp el termini de prescripció de què
disposa l’Administració per exigir el reintegrament.
39.6. Rebuda la notificació de l’inici del procediment de reintegrament, l’interessat pot
presentar les al·legacions i la documentació que consideri oportunes.

39.7. No s’han de tenir en compte en el procediment fets, documents o al·legacions
presentats pel subjecte controlat quan, havent pogut aportar-los en el control financer, no
ho hagi fet.
39.8. Si el beneficiari o el subjecte controlat no presenta al·legacions, l’òrgan competent
pot resoldre, sense cap altre tràmit, el procediment de reintegrament, en els mateixos
termes que conté l’acord d’inici del procediment.
39.9. En cas de presentació d’al·legacions, l’òrgan competent ha d’informar-les.
39.10. La resolució del procediment de reintegrament ha d’identificar l’obligat al
reintegrament, les obligacions incomplertes, la causa de reintegrament que hi concorre i
l’import de la subvenció a reintegrar, juntament amb la liquidació dels interessos de
demora.
39.11. La resolució ha de ser notificada a l’interessat i se l’ha de requerir per fer el
reintegrament corresponent en el termini i en la forma que estableix el Reglament general
de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.
39.12. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment de
reintegrament és de 12 mesos des de la data de l’acord d’iniciació. Aquest termini es pot
suspendre i s’ha d’ampliar d’acord amb el que preveu la legislació sobre procediment
administratiu comú.
Si transcorre el termini per resoldre sense que s’hagi notificat resolució expressa, es
produeix la caducitat del procediment, sense perjudici de continuar les actuacions fins al
seu acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per les actuacions
realitzades fins a l’acabament del termini esmentat.
39.13. La resolució del procediment de reintegrament exhaureix la via administrativa.
Article 40.40.- Coordinació d’actuacions
El pronunciament de l’òrgan gestor respecte a l’aplicació dels fons pels perceptors de
subvencions s’entén sense perjudici de les actuacions de control financer que siguin
competència de la Intervenció Municipal.
TÍTOL V – CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS
Article 41.41.- Objecte i competència per a l’exercici del control financer de subvencions
41.1. El control financer de subvencions s’ha d’exercir respecte als beneficiaris de
subvencions atorgades amb càrrec als pressupostos generals de l’Ajuntament de Calafell.
41.2. El control financer de subvencions té com a objecte verificar:

a) L’obtenció adequada i correcta de la subvenció per part del beneficiari.
b) El compliment, per part de beneficiaris de les obligacions en la gestió i l’aplicació
de la subvenció.
c) La justificació adequada i correcta de la subvenció per part de beneficiaris.
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la justificació
presentada per beneficiaris, han estat finançades amb la subvenció.
e) El finançament adequat i correcte de les activitats subvencionades.
f)

L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarats a l’Administració per
beneficiaris i que puguin afectar el finançament de les activitats subvencionades,
l’obtenció, la utilització, el gaudi o la justificació adequats i correctes de la
subvenció, així com a la realitat i la regularitat de les operacions que s’hi financen.

41.3. La competència per exercir el control financer de subvencions correspon a la
Intervenció Municipal, d’acord amb la legislació sobre hisendes locals.
41.4. El control financer de subvencions pot consistir en:
a) L’examen de registres comptables, comptes o estats financers i la documentació
que els suporti, de beneficiaris.
b) L’examen d’operacions individualitzades i concretes relacionades o que puguin
afectar les subvencions concedides.
c) La comprovació d’aspectes parcials i concrets d’una sèrie d’actes relacionats o que
puguin afectar les subvencions concedides.
d) La comprovació material de les inversions finançades.
e) Les actuacions concretes de control que s’hagin de realitzar d’acord amb el que en
cada cas estableixi la normativa reguladora de la subvenció i, si s’escau, la
resolució de concessió.
f)

Qualssevol altres comprovacions que siguin necessàries en consideració a les
característiques especials de les activitats subvencionades.

41.5. El control financer es pot estendre a les persones físiques o jurídiques a les quals
estiguin associats els beneficiaris, així com a qualsevol altra persona susceptible de
presentar un interès en la consecució dels objectius, en la realització de les activitats, en
l’execució dels projectes o en l’adopció dels comportaments.
Article 42.42.- Obligació de col·laboració

42.1. Els beneficiaris i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a prestar col·laboració i a facilitar tota la documentació que els
sigui requerida en l’exercici de les funcions de control que corresponen a la Intervenció
general de l’Ajuntament de Calafell. Amb aquesta finalitat tenen les facultats següents:
a) El lliure accés a la documentació objecte de comprovació, inclosos els programes i
els arxius en suport informàtic.
b) El lliure accés als locals de negoci i altres establiments o llocs en els quals
s’exerceixi l’activitat subvencionada o es permeti verificar la realitat i regularitat de
les operacions finançades amb càrrec a la subvenció.
c) L’obtenció d’una còpia o la retenció de les factures, els documents equivalents o
substitutius i de qualsevol altre document relatiu a les operacions en les quals es
dedueixin indicis d’incorrecta obtenció, gaudi o destí de la subvenció.
d) El lliure accés a la informació dels comptes bancaris a les entitats financeres on es
pugui haver fet el cobrament de les subvencions o amb càrrec als quals es puguin
haver realitzat les disposicions dels fons.
42.2. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa,
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 34 d’aquesta ordenança, sense
perjudici de les sancions que, si s’escau, hi puguin correspondre.
Article
Article 43.43.- Facultats del personal controlador
Els funcionaris de la Intervenció General de l’Ajuntament de Calafell, en l’exercici de les
funcions de control financer de subvencions, es consideren agents de l’autoritat.
Article 44.44.- El procediment de control financer
44.1. La iniciació de les actuacions de control financer sobre beneficiaris s’ha de fer
mitjançant la notificació a aquests, en la qual s’ha d’indicar la naturalesa i l’abast de les
actuacions que s’han d’exercir, la data en què ha de presentar-se davant l’equip de control
que les ha de realitzar, la documentació que al principi s’ha de posar a disposició d’aquest
i altres elements que es considerin necessaris. Els beneficiaris han d’estar informats, a
l’inici de les actuacions, dels seus drets i les seves obligacions en el curs de les mateixes
actuacions. Aquestes actuacions també s’han de comunicar als òrgans gestors de les
subvencions.
Si durant el control, els beneficiaris canviessin de domicili, ho hauran de comunicar a la
Intervenció municipal. Les actuacions de control realitzades en el domicili anterior seran
vàlides mentre no es comuniqui el canvi.
44.2. Quan en el desenvolupament del control financer es determini l’existència de
circumstàncies que poden donar origen a la devolució de les quantitats percebudes per
causes diferents a les previstes a l’article 34, els fets s’han de posar en coneixement de

l’òrgan concedent de la subvenció, que ha d’informar sobre les mesures adoptades, i es
pot acordar la suspensió del procediment de control financer.
La suspensió del procediment s’ha de notificar al beneficiari.
44.3. L’acabament de la suspensió, que en tot cas s’ha de notificar al beneficiari,es
produeix quan:
a) Una vegada adoptades per l’òrgan concedent les mesures que, al seu judici, siguin
oportunes, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan de control.
b) Si, transcorreguts tres mesos des de l’acord de suspensió, no s’ha comunicat
l’adopció de mesures per part de l’òrgan gestor.
44.4. Quan en l’exercici de les funcions de control financer es dedueixin indicis
d’incorrecta obtenció, destí o justificació de la subvenció percebuda, la Intervenció
municipal pot acordar l’adopció de les mesures cautelars que consideri necessàries amb
l’objecte d’impedir la desaparició, la destrucció o l’alteració de les factures, els documents
equivalents o substitutius i de qualsevol altre document relatiu a les operacions en les
quals aquests indicis es manifestin.
Les mesures han de ser proporcionades a la finalitat que es persegueixi. En cap cas s’han
d’adoptar les que puguin produir un perjudici difícil o impossible d’esmenar.
44.5. Les actuacions de control financer sobre beneficiaris finalitzen amb l’emissió dels
corresponents informes comprensius dels fets posats de manifest i de les conclusions que
en derivin.
Quan l’òrgan concedent, en aplicació del que disposa l’apartat 3 anterior, comuniqui l’inici
d’actuacions que puguin afectar la validesa de l’acte de concessió, l’acabament del
procediment de control financer de subvencions es produeix mitjançant resolució de la
Intervenció municipal, en la qual es declara la improcedència de continuar les actuacions
de control, sense perjudici que, una vegada dictada en una resolució que declari la
validesa total o parcial de l’acte de concessió, es puguin tornar a iniciar les actuacions.
44.6. Les actuacions de control financer sobre beneficiaris han de finalitzar en el termini
màxim de 12 mesos a comptar de la data de notificació a aquells de l’inici d’aquestes.
Aquest termini es pot ampliar quan en les actuacions concorri alguna de les circumstàncies
següents:
a) Que es tracti d’actuacions que tinguin una complexitat especial.
b) Quan en el transcurs de les actuacions es descobreixi que el beneficiari ha amagat
informació o documentació essencial per a un desenvolupament adequat del
control.

44.7. Als efectes del termini que preveu l’apartat anterior, no es computen les dilacions
imputables al beneficiari, si s’escau, ni els períodes d’interrupció justificada.
44.8. Per tal d’impulsar adequadament les actuacions de control financer de subvencions,
els òrgans de control poden exigir la compareixença del beneficiari o de qualsevol persona
que estigui sotmesa al deure de col·laboració, en el seu domicili o en les oficines públiques
que es designin per tal fi.
Article 45.45.- Documentació de les actuacions de control financer
45.1. Les actuacions de control financer es documenten en diligències, per reflectir fets
rellevants que es posin de manifest en l’exercici d’aquest, i en informes.
45.2. Els informes s’han de notificar als beneficiaris que hagin estat objecte de control.
S’ha de remetre una còpia de l’informe a l’òrgan gestor que va concedir la subvenció, que
assenyali, si s’escau, la necessitat d’iniciar expedients de reintegrament i sancionador.
45.3. Tant les diligències, com els informes tenen naturalesa de documents públics i fan
prova dels fets que en motivin la formalització, llevat que se n’acrediti el contrari.
Article 46.46.- Efectes dels informes de control financer
46.1. Quan en l’informe emès per la Intervenció municipal es reculli la procedència de
reintegrar la totalitat o una part de la subvenció, l’òrgan gestor ha d’acordar, basant-se en
l’informe esmentat i en el termini d’un mes, l’inici de l’expedient de reintegrament, i ho ha
de notificar al beneficiari, que disposa de 15 dies per al·legar el que consideri convenient
en defensa seva.
46.2. L’òrgan gestor ha de comunicar a la Intervenció municipal en el termini d’un mes a
partir de la recepció de l’informe de control financer la incoació de l’expedient de
reintegrament o la discrepància amb la seva incoació, que ha de ser motivada.
En aquest últim cas, la Intervenció municipal pot emetre un informe d’actuació adreçat al
titular del departament del qual depengui o en el qual estigui adscrit l’òrgan gestor de la
subvenció, el qual també s’ha de traslladar a l’òrgan gestor.
El titular del departament, una vegada rebut l’informe esmentat, ha de manifestar a la
Intervenció, en el termini màxim de dos mesos, la conformitat o disconformitat amb el
contingut del mateix informe. La conformitat amb l’informe d’actuació vincula l’òrgan
gestor per a la incoació de l’expedient de reintegrament.
En cas de disconformitat, la Intervenció pot elevar l’informe a l’Alcaldia.
La decisió adoptada resol la discrepància.
46.3. Una vegada iniciat l’expedient de reintegrament i a la vista de les al·legacions
presentades o, en qualsevol cas, transcorregut el termini atorgat per fer-ho, l’òrgan gestor

les ha de traslladar, juntament amb la seva opinió, a la Intervenció municipal que n’ha
d’emetre informe en el termini d’un mes.
La resolució del procediment de reintegrament no es pot separar del criteri recollit a
l’informe de la Intervenció. Quan l’òrgan gestor no accepti aquest criteri, amb caràcter
previ a la proposta de resolució, ha de plantejar discrepància que ha de ser resolta d’acord
amb el procediment que preveu la Llei general pressupostària en matèria de despeses, i el
tercer paràgraf de l’apartat anterior.
46.4. Una vegada dictada resolució, i simultàniament a la notificació, l’òrgan gestor l’ha
de traslladar a la Intervenció.
TÍTOL VI – INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE
SUBVENCIONS

Capítol 1.1.- Les infraccions administratives
Article 47.47.- Concepte d’infracció
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i omissions
tipificades en aquesta Ordenança i són sancionables fins i tot a títol de simple negligència.
Article 48.48.- Responsables
Són responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, així com els ens sense personalitat a què es
refereix l’apartat 3 de l’article 5.2 d’aquesta ordenança, que per acció o omissió incorrin
en els casos tipificats com a infraccions en aquesta norma i, en particular, les següents:
a) Els beneficiaris de subvencions, així com els membres de les persones o entitats
que preveuen l’apartat 3 de l’article 5.2 d’aquesta norma, en relació amb les
activitats subvencionades que s’hagin compromès a realitzar.
b) El representant legal dels beneficiaris de subvencions que no tinguin capacitat
d’obrar.
c) Les persones o entitats relacionades amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació, obligades a prestar col·laboració i facilitar tota la documentació que
sigui requerida en compliment del que disposa l’article 42 d’aquesta Ordenança.
Article 49.49.- Supòsits d’exempció de responsabilitat.
Les accions o omissions tipificades en aquesta Ordenança no donen lloc a responsabilitat
per infracció administrativa en matèria de subvencions en els casos següents:

a) Quan els duguin a terme els que no tinguin capacitat d’obrar.
b) Quan es doni una força major.
c) Quan derivin d’una decisió col·lectiva, per a qui hagi salvat el seu vot o no hagi
assistit a la reunió en què aquella es va prendre.
Article 50.50.- Concurrència d’actuacions amb l’ordre jurisdiccional penal.
50.1. En els casos en els quals la conducta pugui ser constitutiva de delicte, l’Administració
ha de passar el tant de culpa a la jurisdicció competent i s’ha d’abstenir de seguir el
procediment sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència ferma, tingui lloc el
sobreseïment o l’arxivament de les actuacions o es produeixi la devolució de l’expedient
pel ministeri fiscal.
50.2. La pena imposada per l’autoritat judicial exclou la imposició de sanció administrativa.
50.3. Si no s’ha estimat l’existència de delicte, l’Administració inicia o continua l’expedient
sancionador basant-se en els fets que els tribunals hagin considerat provats.
Article 51.51.- Infraccions lleus.
Constitueixen infraccions lleus els incompliments de les obligacions que recullen aquesta
Ordenança i les bases reguladores de subvencions quan no constitueixin infraccions greus
o molt greus i no actuïn com a element de graduació de la sanció. En particular,
constitueixen infraccions lleus les conductes següents:
a) La presentació fora de termini dels comptes justificatius de l’aplicació que es fa als
fons percebuts.
b) La presentació de comptes justificatius inexactes o incomplets.
c) L’incompliment de les obligacions formals que, no estant previstes de manera
expressa a la resta de paràgrafs d’aquest article, siguin assumides com a
conseqüència de la concessió de la subvenció.
d) L’incompliment d’obligacions d’índole comptable o registral, en particular:
1. La inexactitud o omissió d’una o diverses operacions a la comptabilitat i
els registres legalment exigits.
2. L’incompliment de l’obligació de portar o conservar la comptabilitat, els
registres legalment establerts, els programes i arxius informàtics que els
serveixin de suport i els sistemes de codificació utilitzats.

3. Portar comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat i
exercici econòmic, no permetin conèixer la vertadera situació de
l’entitat.
4. La utilització de comptes amb un significat diferent del que els
correspon, segons la seva naturalesa, que dificulti la comprovació de la
realitat de les activitats subvencionades.
e) L’incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents
equivalents.
f)

La resistència, l’obstrucció, l’excusa o la negativa a les actuacions de control
financer.
S’entén que es donen aquestes circumstàncies quan el responsable de les
infraccions administratives en matèria de subvencions, degudament notificat a
aquest efecte, hagi realitzat actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir les
actuacions dels funcionaris de la Intervenció municipal en l’exercici de les funcions
de control financer.
Entre altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa les conductes
següents:
1. No aportar o no facilitar l’examen de documents, informes,
antecedents, llibres, registres, fitxers, justificants, assentaments de
comptabilitat, programes i arxius informàtics, sistemes operatius i de
control i qualsevol altra dada objecte de comprovació.
2. No atendre algun requeriment.
3. La incompareixença, llevat de causa justificada, en el lloc i el temps
assenyalat.
4. Negar o impedir indegudament l’entrada o la permanència en locals de
negoci i altres establiments o llocs en els quals hi hagi indicis probatoris
per a la correcta justificació dels fons rebuts pel beneficiari o de la
realitat i regularitat de l’activitat subvencionada.
5. Les coaccions al personal controlador que faci el control financer.

g) L’incompliment de l’obligació de col·laboració per part de les persones o entitats a
què es refereix l’article 42 d’aquesta norma, quan d’això derivi la impossibilitat de
contrastar la informació facilitada pel beneficiari.
h) Les altres conductes tipificades com a infraccions lleus en la normativa de la Unió
Europea en matèria de subvencions.
Article 52.52.- Infraccions greus

Constitueixen infraccions greus les conductes següents:
a) L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció de
subvencions, ajuts públics, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, a què es
refereix el paràgraf d) de l’article 7 d’aquesta Ordenança.
b) L’incompliment de les condicions establertes que alteri substancialment les
finalitats per a les quals la subvenció va ser concedida.
c) La falta de justificació de la utilització que es fa als fons rebuts una vegada
transcorregut el termini establert per a la seva presentació.
d) Les altres conductes tipificades com a infraccions greus en la normativa de la Unió
Europea en matèria de subvencions.
Article 53.53.- Infraccions molt greus
Constitueixen infraccions molt greus les conductes següents:
a) L’obtenció d’una subvenció falsejant les condicions requerides per a la seva
concessió o amagant les que l’hagin impedit o limitat.
b) La no-aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitats per a les
quals la subvenció va ser concedida.
c) La resistència, l’excusa, l’obstrucció o la negativa a les actuacions de control
previstes, respectivament, en el paràgraf c) de l’article 6 d’aquesta Ordenança,
quan d’això derivi la impossibilitat de verificar la utilització que es fa als fons
percebuts, o el compliment de la finalitat i de la realitat i regularitat de les
activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
d) Les altres conductes tipificades com a infraccions molt greus a la normativa de la
Unió Europea en matèria de subvencions.

Capítol 2.2.- Les sancions
Article 54.54.- Classes de sancions
54.1. Les infraccions en matèria de subvencions se sancionen mitjançant la imposició de
sancions pecuniàries i, quan escaigui, de sancions no pecuniàries.

54.2. Les sancions pecuniàries poden consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció
pecuniària proporcional s’aplica sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o
no justificada.
La multa fixa està compresa entre 75 i 6.000 euros i la multa proporcional pot anar del
tant al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada.
La multa pecuniària és independent de l’obligació de reintegrament que preveu l’article 37
d’aquesta Ordenança i per al seu cobrament també és aplicable el règim jurídic que
preveuen per als ingressos de dret públic la Llei general pressupostària.
54.3. Les sancions no pecuniàries, que es poden imposar en cas d’infraccions greus o molt
greus, poden consistir en:
a) La pèrdua durant un termini de fins a cinc anys de la possibilitat d’obtenir
subvencions, ajuts públics i avals de les administracions públiques o altres ens
públics.
b) La prohibició durant un termini de fins a cinc anys per contractar amb les
administracions públiques.
Article 45.45.- Graduació de les sancions
45.1. Les sancions per les infraccions a què es refereix aquest capítol es graduen atenent
en cada cas concret:
a) La comissió repetida d'infraccions en matèria de subvencions.
S'entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor hagi estat
sancionat per una infracció de la mateixa naturalesa, ja sigui greu o molt greu, en
virtut de resolució ferma en via administrativa dins els quatre anys anteriors a la
comissió de la infracció.
Quan concorri aquesta circumstància en la comissió d'una infracció greu o molt
greu, el percentatge de la sanció mínima s'incrementa entre 10 i 75 punts.
b) La resistència, la negativa o l'obstrucció a les actuacions de control. Quan concorri
aquesta circumstància en la comissió d'una infracció greu o molt greu, el
percentatge de la sanció mínima s'incrementa entre 10 i 75 punts.
c) La utilització de mitjans fraudulents en la comissió d'infraccions en matèria de
subvencions.
A aquests efectes, es consideren principalment mitjans fraudulents els següents:
1. Les anomalies substancials en la comptabilitat i en els registres
legalment establerts.

2. La utilització de factures, justificants o altres documents falsos o
falsejats.
3. La utilització de persones o entitats interposades que dificultin la
comprovació de la realitat de l'activitat subvencionada.
Quan concorri aquesta circumstància en la comissió d'una infracció greu o molt
greu, el percentatge de la sanció mínima s'incrementa entre 20 i 100 punts.
d) L'ocultació a l'Administració, mitjançant la falta de presentació de la documentació
justificativa o la presentació de documentació incompleta o inexacta, de les dades
necessàries per a la verificació de l'aplicació que es fa de la subvenció rebuda.
Quan concorri aquesta circumstància en la comissió d'una infracció greu o molt
greu, el percentatge de la sanció s'incrementa entre 10 i 50 punts.
e) El retard en el compliment de les obligacions formals.
55.2. Els criteris de graduació són aplicables simultàniament. El criteri establert al paràgraf
e) s'empra exclusivament per a la graduació de les sancions per infraccions lleus.
55.3. Els criteris de graduació recollits als apartats anteriors no es poden utilitzar per
agreujar la infracció quan estiguin continguts en la descripció de la conducta infractora o
formin part del mateix il·lícit administratiu.
55.4. L'import de les sancions lleus imposades a un mateix infractor per cada subvenció no
pot passar en el seu conjunt de l'import de la subvenció concedida inicialment.
55.5. L'import de les sancions greus i molt greus imposades a un mateix infractor per cada
subvenció no ha d'excedir en el seu conjunt del triple de l'import de la quantitat
indegudament obtinguda, aplicada o no justificada.
Article 56. Sancions per infraccions lleus
56.1. Cada infracció lleu se sanciona amb una multa de 75 a 900 euros, llevat del que
disposa l'apartat següent.
56.2. Se sancionen en cada cas amb multa de 150 a 6.000 euros les infraccions següents:
a) La inexactitud o omissió d'una o diverses operacions en la comptabilitat i els
registres legalment exigits.
b) L'incompliment de l'obligació de portar la comptabilitat o els registres legalment
establerts.
c) Portar comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat, no permetin
conèixer la vertadera situació de l'entitat.

d) La utilització de comptes amb significat diferent del que els correspon, segons la
seva naturalesa, que dificulti la comprovació de la realitat de les activitats
subvencionades.
e) La falta d'aportació de proves i documents requerits pels òrgans de control o la
negativa a la seva exhibició.
f)

L'incompliment per part de les persones o entitats subjectes a l'obligació de
col·laboració i de facilitar la documentació a què es refereix l'article 42 d’aquesta
Ordenança, quan en derivi la impossibilitat de contrastar la informació facilitada
pel beneficiari.

Article 57. Sancions per infraccions greus
57.1. Les infraccions greus se sancionen amb una multa pecuniària proporcional del tant
al doble de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada.
57.2. Quan l'import del perjudici econòmic corresponent a la infracció greu representi més
del 50 per cent de la subvenció concedida, i passi de 30.000 euros, i hi concorri alguna de
les circumstàncies que preveuen els paràgrafs b) i c) de l'apartat 1 de l'article 55 d’aquesta
Ordenança, els infractors poden ser sancionats, a més, amb el següent:
a) Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d'obtenir
subvencions, ajuts públics i avals de l'Administració o altres ens públics.
b) Prohibició, durant un termini de fins a tres anys, per formalitzar contractes amb
l'Administració o altres ens públics.
Article 58. Sancions per infraccions molt greus
58.1. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa pecuniària proporcional del
doble al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada.
No obstant això, no se sancionen les infraccions recollides en els paràgrafs b) i d) de
l'article 53 quan els infractors hagin reintegrat les quantitats i els corresponents interessos
de demora sense requeriment previ.
58.2. Quan l'import del perjudici econòmic corresponent a la infracció molt greu passi de
30.000 euros, i hi concorri alguna de les circumstàncies previstes en els paràgrafs b) i c) de
l'apartat 1 de l'article 55 d’aquesta Ordenança, els infractors poden ser sancionats, a més,
amb el següent:
a) Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d'obtenir
subvencions, ajuts públics i avals de l'Administració o altres ens públics.
b) Prohibició, durant un termini de fins a cinc anys, per subscriure contractes amb
l'Administració o altres ens públics.

Article 59. Prescripció d’infraccions i sancions
59.1. Les infraccions prescriuen en el termini de quatre anys a comptar del dia en què la
infracció s'hagi comès.
59.2. Les sancions prescriuen en el termini de quatre anys a comptar de l'endemà del dia
en què hagi adquirit fermesa la resolució per la qual es va imposar la sanció.
59.3. El termini de prescripció s'interromp d'acord amb el que estableix la legislació sobre
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
59.4. La prescripció s'aplica d'ofici, sense perjudici que pugui ser sol·licitada la seva
declaració per l'interessat.
Article 60. Competència per a la imposició de sancions
La competència per imposar sancions a les corporacions locals correspon als òrgans de
govern que tinguin atribuïdes aquestes funcions en la legislació de règim local.
Article 61. Procediment sancionador
El règim sancionador aplicable a les subvencions concedides per l’Ajuntament és l’establert
a la legislació general sobre subvencions, amb les especifitats oportunes en matèria de
règim local.
Article 62. Extinció
Extin ció de la responsabilitat derivada de la comissió d’infraccions
La responsabilitat derivada de les infraccions s'extingeix pel pagament o el compliment de
la sanció o per prescripció o per defunció.
Article 63. Responsabilitats
63.1. Responen solidàriament de la sanció pecuniària els membres, partícips o cotitulars
de les entitats a què es refereix l'apartat 3 de l'article 5.2 proporcionalment amb les seves
participacions respectives, quan es tracti de comunitats de béns o qualsevol altre tipus
d'unitat econòmica o patrimoni separat.
63.2. Responen subsidiàriament de la sanció pecuniària els administradors de les societats
mercantils, o aquells que tinguin la representació legal d'altres persones jurídiques,
d'acord amb les disposicions legals o estatutàries que els siguin aplicables, que no duguin
a terme els actes necessaris que siguin de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions infringides, adoptin acords que facin possibles els incompliments o consentin
el dels qui en depenen.
63.3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades en les quals la llei limita la
responsabilitat patrimonial dels socis, partícips o cotitulars, les sancions pendents es
transmeten a aquests, que queden obligats solidàriament fins al límit del valor de la quota
de liquidació que se'ls hagi adjudicat o se'ls hauria hagut d'adjudicar.

63.4. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades en les quals la llei no limita la
responsabilitat patrimonial dels socis, partícips o cotitulars, les sancions pendents es
transmeten a aquests, que queden obligats solidàriament al seu compliment.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única.Única.- Ajuts en espècie
1. Els lliuraments a títol gratuït de béns i drets es regeixen per la legislació patrimonial.
2. No obstant això, els lliuraments de béns, drets o serveis que, havent estat adquirits amb
la finalitat exclusiva de ser lliurats a tercers, compleixin els requisits que preveuen les lletres
a), b) i c) de l’art. 2.1 d’aquesta ordenança, tenen la consideració d’ajudes en espècie i
queden subjectes a la legislació sobre subvencions, amb les peculiaritats que comporta
l’especial naturalesa del seu objecte.
El procediment de gestió pressupostària que preveu l’article 21 d’aquesta ordenança no és
aplicable a la tramitació d’aquestes ajudes, sense perjudici que els requisits exigits per fer
el pagament de les subvencions, recollits en el capítol V del títol III d’aquesta ordenança,
s’entenen referits al lliurament del bé, dret o servei objecte de l’ajuda.
3. En tot cas, l'adquisició se sotmet a la normativa sobre contractació de les
administracions públiques.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.Primera.- Termini d’adaptació de les bases reguladores actuals
Les regidories de l’Ajuntament de Calafell disposen del termini de 2 mesos, des de
l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança, per adaptar les seves bases reguladores de
subvencions als preceptes establerts en aquesta ordenança.
Segona.Segona.- Expedients en tràmit
Tots els procediments administratius actius en matèria de subvencions en tràmit a
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, s’han de regir per la regulació anterior que els
sigui aplicable, excepte els procediments de reintegrament, de control financer i revisió,
que s’han de tramitar d’acord amb aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut
d’aquesta ordenança general.
DISPOSICIÓNS FINALS
Primera.Primera.- En tot el no previst en la present ordenança és d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o
normes que les substitueixin.
Segona.Segona.- Aquesta Ordenança entra en vigor un cop aprovada definitivament i
transcorregut el termini a què fa referència l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

