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Modalitat d’intervenció administrativa 
que consisteix a dirigir l’actuació dels 
particulars cap a finalitats d’interès 

general mitjançant l’atorgament 
d’incentius de diferent caràcter

Mecanisme de col·laboració entre 
l’Administració i els particulars per a la 

gestió d’activitats d’interès públic.

Subjecció als Principis de:

- legalitat 

- d’igualtat

Diferents tipus de mesures:  
honorífiques, econòmiques i jurídiques

ACTIVITAT DE 
FOMENT

SUBVENCIÓ:

Transmissió gratuïta de la 
propietat d’una quantitat de 
diners per una Administració 
Pública per a la realització pel 
seu adquirent d’una activitat 
d’interès públic.

Requisits: 

•Que l’entrega es faci sense contraprestació 
directa dels beneficiaris

•Que estigui subjecta al compliment d’un 
determinat objectiu, execució d’un projecte, 
realització d’una activitat o adopció d’un 
comportament.

•Que allò que es finança tingui per objecte el 
foment d’una activitat d’utilitat pública o interès 
social o de promoció d’una finalitat pública.

Per tant:

- Gratuïtat

- Afectació

- Concreció

- Utilitat pública / interès social /
promoció activitat pública

No és suficient una afectació genèrica 
sinó que s’ha de concretar en la 

convocatòria i l’acte d’atorgament.
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� Les subvencions són part de la despesa
pública i han d’ajustar-se a les directrius de
política pressupostaria, orientada pels
criteris d’estabilitat i creixement econòmic.

� Alhora en aplicació de la Llei 19/2013 de
transparència i accés a la informació es
potencia la base de dades nacional de
subvencions (Llei 15/2014).

1
•Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

2
•Rd 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament que desenvolupa la LGS.

3
•Art. 239 i ss DL 2/2003, de 28 d’abril, TRLMRLC.

4
•Arts. 118 i ss D.179/1995, de 13 de juny (ROAS).

5
•Arts.189.2 i 214.2 RDL 2/2004, de 5 de març, TRLRHL.

6
•Art. 59.3 D. 500/1990, de 20 d’abril. 

7
•Ordenança General de Subvencions/Ordenança específica
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RDL 2/2004, de 5 de març:

Artículo 214 Ámbito de aplicación y modalidades de ejercicio de la función
interventora:

1. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las 
entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al 
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido 
económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, 
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con 
el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

2. El ejercicio de la expresada función comprenderá:
a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente 

susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico 
o movimiento de fondos de valores.

b) La intervención formal de la ordenación del pago.
c) La intervención material del pago.

d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la 
aplicación de las subvenciones.

RDL 2/2004, de 5 de març:

Artículo 189 Requisitos previos a la expedición de órdenes de pago:

1. Previamente a la expedición de las órdenes de pago con cargo a los presupuestos
de la entidad local y de sus organismos autónomos habrá de acreditarse
documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones la
realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los
acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

2. Los perceptores de subvenciones concedidas con cargo a los
presupuestos de las entidades locales y de los organismos
autónomos vendrán obligados a acreditar, antes de su percepción,
que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la
entidad, así como, posteriormente, a justificar la aplicación de los
fondos recibidos.
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Artículo 59 D. 500/1990:

1. Previamente al reconocimiento de las obligaciones habrá de acreditarse
documentalmente ante el Órgano competente la realización de la
prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos
que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

2. Las Entidades locales establecerán, en las bases de ejecución del
presupuesto, los documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de
gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación.

3. Igualmente establecerán la forma en que los perceptores
de subvenciones acreditarán el encontrarse al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Entidad y justificarán la
aplicación de los fondos recibidos.

ÀMBIT SUBJECTIU D’APLICACIÓ:

Administració TERRITORIAL

Administració INSTITUCIONAL

Administració CORPORATIVA
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AMBIT OBJECTIU D’APLICACIÓ

Supòsits de no subjecció:

• Prestacions de la Seguretat Social

• Crèdit Oficial

• Beneficis fiscals

Supòsits d’exclusió:

• Premis atorgats sense sol·licitud del beneficiari

• Subvencions LO 5/1985, de 19 de juny

• Subvencions LO 3/1987, de 2 de juliol

• Subvencions  a grups polítics de les corporacions 
locals, segons estableixi la seva pròpia 
normativa.

Subvencions finançades amb càrrec a fons de la UE

Amb caràcter general es regiran per la seva 
pròpia normativa

Aplicació supletòria respecte els procediments de 
concessió i control 

Aplicació del règim de reintegraments i sancionadors si procedeix 
d’acord amb la normativa comunitària
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Beneficiaris

Persona que ha de realitzar l’activitat 
que va fonamentar l’atorgament de la 
subvenció o que es trobi en la situació 
que legitima la seva concessió.

Poden ser persones físiques, jurídiques, 
públiques o privades, comunitats de béns o 
unitats econòmiques o patrimonis separats que 
encara que no tinguin personalitat jurídica 
puguin complir amb l’objecte de la concessió.

Incapacitats i 
incompatibilitats: 

art. 13 LGS.

Entitats col·laboradores

Aquella que actua en nom i per compte de
l’òrgan concedent entregant i distribuint els
fons públics als beneficiaris o que col·labori
en la gestió de la subvenció.

Ho poden ser: 

- Organismes i demés ens públics

- Soc. Merc. Participades íntegra o majoritàriament per 
AAPP

- Organismes o ens de dret públic

- Associacions Disp. Ad. 5ª LBRL

- Pers. Jur. Públiques o privades que acompleixin les 
condicions de solvència o eficàcia que s’estableixin.

•Complir amb l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o realitzar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

•Justificar el compliment dels requisits i condicions i de la realització de 
l’activitat o compliment de la finalitat.

•Sotmetre’s a les actuacions de comprovació

•Comunicar l’obtenció d’altres ajudes, subvencions o recursos

•Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i davant la Seguretat Social.

•Disposar dels corresponents llibres comptables i demés documentació exigida 
per la legislació mercantil.

•Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts

•Adoptar les mesures de difusió referents al caràcter públic del finançament 
(publicitat)

•Procedir al reintegrament en els supòsits de l’article 37 LGS.

Obligacions dels BENEFICIARIS
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•Entregar als beneficiaris els fons rebuts

•Comprovar, en el seu cas, el compliment i efectivitat de les
condicions/requisits/compliment de la finalitat de la subvenció.

•Justificar l’entrega dels fons percebuts davant l’òrgan concedent de la
subvenció, i en el seu cas, entregar la justificació presentada pels beneficiaris.

•Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar l’òrgan de
control.

Obligacions de les ENTITATS COL·LABORADORES

a) Publicitat, transparència, concurrència, 
objectivitat, igualtat i no discriminació.

•Alguns d’aquests principis coincideixen amb el principis generals
d’actuació de les Administracions públiques previstos a la Constitució.

•S’agafa com a referència els principis de la Llei de Contractes de les
Administracions públiques (avui TRLCSP).

•Els principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació es
materialitzen en el procediment de concessió.

•Els principis de publicitat i transparència, s’apliquen en el procediment
de concessió i també a les ja concedides.
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Principi de transparència

•Article 8 Llei 19/2013 (estatal): Informació econòmica, pressupostària i estadística

•Els subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació en el títol I de la llei (transparència en l’activitat pública)
han de fer públiques les subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import,
objectiu o finalitat i beneficiaris

•Article 15 Llei 19/2014 (catalana): transparència en l’activitat subvencional

•Una relació de les subvencions i altres ajuts que els subjectes obligats tinguin previst de convocar 
durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de:

• l’objecte o finalitat

• descripció de les condicions per a ésser-ne beneficiari.

• els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, 

• els efectes de la mesura de foment en el mercat, si escau.

•Les subvencions i els ajuts públics atorgats els darrers 5 anys, amb la indicació de l’import, l’objecte i 
els beneficiaris. 

•Les subvencions i els ajuts atorgats sense publicitat i concurrència 

•Els ajuts atorgats per motius de vulnerabilitat social (s’ha de preservar la identitat dels beneficiaris).

•La informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats.

•La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats.

a) Principi de transparència

•Les bases reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics que es puguin
atorgar per un import superior a 10.000 euros, i també l’acte o conveni, en cas de
concessió directa, han d’incloure l’obligació dels beneficiaris, si són persones jurídiques,
de comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de llurs
òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant

•Com a manifestació d’aquest principi cal elaborar un Pla estratègic de subvencions

c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics

•Es manifesta a través del procediment de gestió i justificació, així com en el procediment
de control financer.
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Art: 9.4 LGS
Competència

de l’òrgan

Crèdit adequat 
i suficient

Tramitació 
d’acord amb la 

normativa

Fiscalització 
prèvia

Aprovació de la 
despesa 

Es un instrument de planificació de les polítiques públiques 
que tinguin per objecte el foment d’una activitat d’utilitat 

públic o interès social o de promoció d’una finalitat pública.

Contingut: 

a) Objectius i efectes 
que es pretenen

b) Termini necessari 
per aconseguir-los

c) Costos previsibles i 
fonts de finançament

Caràcter programàtic:

Instrument 
fonamental per 

orientar els processos 
de distribució de 

recursos

Naturalesa NO 
reglamentària:

Per sí mateixos no 
creen drets ni 
obligacions 

econòmiques o 
jurídiques amb tercers 
possibles interessats 
en aquell programa.

Dinàmic:

Podrà canviar-se per 
un de nou o bé 
modificar-se, 

justificant aquest fet 
de forma motivada. 
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CONTINGUT

Objectius estratègics

Línies de subvenció en les que es concreta 
el pla d’actuació:

a)  àrees de competència afectades i sectors als que es 
dirigeixen les ajudes

b) Objectius i efectes que es pretenen

c) Termini necessari per aconseguir-los

d) Costos previsibles i fonts de finançament

e) Pla d’acció.

Règim de seguiment i avaluació

Resultats de l’avaluació

CONTINGUT 
REDUÏT

Memòria explicativa 
dels objectius, costos 
de realització i fonts de 
finançament

Aplicable a: 

•Concessió directa

•Escassa rellevància 
econòmica o social 
(motivació)

Vigència: 3 anys

•Pot establir-se un termini de durada diferent (superior o inferior).

Òrgan competent per a la seva aprovació: qui tingui atribuïda la competència de concessió de la subvenció.

•Llei 7/1985: competència residual:  (Alcalde: art. 21.1 s); President Dip. art. 34.1 o)).

•Discussió doctrinal: competència del Ple, degut a la seva consideració d’instruments de planificació.

•Especificar-ho en les Bases d’Execució del Pressupost.

Control financer: Intervenció municipal

•En cas de subvencions que no abastin els nivell d’objectius desitjats,  poden ser modificades, 
substituïdes o eliminades.
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Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses.

A partir de l’exercici 2015, a la apartat 15 de la Memòria del compte gral. s’ informe sobre:

1. Import i característiques de les transferències i subvencions rebudes, així com sobre 
el compliment o incompliment de les condicions imposades per a la percepció i gaudi de 
les subvencions, el criteri d'imputació a resultats i els imports imputats.

2. Import i característiques de les transferències i subvencions concedides, indicant:

a) Normativa amb base en la qual s'han efectuat o concedit.
b) Import de les obligacions reconegudes durant l'exercici.
c) Dades identificatives de l'entitat receptora.

S'afegirà la següent informació respecte a les subvencions concedides:

d) Finalitat.
e) Reintegraments que s'haguessin produït durant l'exercici per incompliment de 
condicions o requisits, amb especificació de la seva causa.

Procediment ordinari: Concurrència competitiva

•S’ajusta als principis generals: publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació; eficàcia i
eficiència.

•Sempre d’ofici

•Bases reguladores de la convocatòria

Procediment excepcional: Concessió directa

•Amb determinades condicions
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CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Convocatòria aprovada per òrgan competent

Contingut:

•a) Bases Reguladores

•b) Crèdit pressupostari d’imputació

•c) Objecte, condicions i finalitat

•d) Requisits i manera d’acreditar-los

•e) Òrgans d’instrucció i resolució

•f) Terminis i documentació a presentar

•g) Criteris de valoració

• a) Bases d’execució del pressupost

• b) Ordenança general de subvencions

• c) Ordenança  específica de cada modalitat de subvenció

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A LES CCLL. 

S’han d’aprovar en el marc de:

• a) Objecte de la subvenció

• b) Requisits que han de reunir els beneficiaris

• c) Condicions de solvència i eficàcia persones jurídiques

• d) Procediment de concessió de la subvenció

• e) Criteris objectius d’atorgament i ponderació

Contingut:
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• f) Quantia individualitzada de la subv. o criteris per a la seva 
determinació.

• g) Òrgans competents per a l’ordenació, la instrucció i resolució del 
procediment, i termini de notificació de la resolució.

• h) Determinació, si és el cas, dels llibres i registres comptables als 
efectes de justificació.

• i) Termini i forma de justificació 

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A LES 
CCLL. CONTINGUT: (...)

• j) Mitjans de garantia

• k) Possibilitat de fer pagaments anticipats o pagaments a compte

• l) Possib. de modificació de la resolució (alteració condicions de la 
resolució)

• m) Compatibilitat o no amb altres subv., ajudes o ingressos

• n) Criteris de graduació pels possibles incompliments � Determ. 
quantitat final a cobrar

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A LES 
CCLL. CONTINGUT: (...)
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PROCEDIMENT

Iniciació

D’ofici

Mitjançant 
convocatòria

Instrucció

Òrgan 
instructor

Òrgan 
col.legiat

Resolució

Motivada 
s/Bases 

convocatòria

Fer constar 
Subv.desestimades

Termini màxim 6 mesos

Silenci adm. negatiu

Notificacó

Llei 
30/1992 
(RJAPPAC)

Reformulació

Ha de 
constar a 
les Bases

Ha de 
respectar 
l’objecte, 

condicions, 
finalitat 

Ha de 
respectar els 

criteris de 
valoració de la 

subvenció 
atorgada.

• a) Les subvencions previstes nominativament al 
pressupost de l’EELL en els termes previstos en els 
convenis i a la seva normativa reguladora.

• b) Les subvencions imposades per a una norma de
rang legal.

• c) Excepcionalment: altres subvencions en que
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic
o humanitari, o altres degudament justificades que
dificultin la convocatòria pública

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTE:
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• Conveni

• RD 887/2006: 

• a) Caràcter singular d’aquestes subvencions

• b) Raons que acrediten l’ interès públic, social, 
econòmic o humanitari que dificulten la 
convocatòria pública.

• c) Règim jurídic aplicable.

• d) Beneficiaris i modalitat d’ajut.

• e) Procediment de concessió

• f) Règim de justificació 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTE:

PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES:  (art.18 LGS 

i 30 RD 887/2006: mes següent al trimestre natural de la  concessió)

Publicació Diari 
Oficial 

(convocatòria, 
crèdit pressup. 
d’imputació, 
beneficiaris, 
quantitat i 
finalitat.)

EELL < 
50.000 
hab. �
Taulell 

d’anuncis + 
BOP 

extracte 
resol.

EELL <   
5.000 
hab. �
només 
taulell 

anuncis

No publicació BOP:

•a) Subv.nominatives al 
pressupost

•b) Subv.imposades per 
norma legal

•c) Subv.de quantia < 
3.000 euros (altres 
formes de publicitar-
les)

Llei 15/2014, de 16 de setembre � Base dades nacional de subv. (1/1/2016)
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BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES:
�Sistema nacional de publicitat de les subv. (Llei 19/2013)

�Dret dels ciutadans a conèixer totes les subvencions convocades

�L’Interventor de l’Ens Local remet la informació – IGAE és òrgan que 
gestiona la BDNS. 

�Contingut:
•Convocatòries: es comunicarà el text de la convocatòria i demes informació requerida a la BDNS. 
Des d’allà es traslladarà al diari oficial corresponent extracte de la convocatòria als efectes de la seva 
publicació, que tindrà caràcter gratuït. La convocatòria d’una subvenció sense seguir el procediment indicat 
serà causa d’anul.labilitat de la convocatòria.

•Subvencions concedides: es comunicarà a la BDNS les subvencions concedides per a la seva 
publicació indicant convocatòria, programa, crèdit pressupostari d’imputació, beneficiari, quantitat 
concedida i objectiu o finalitat de la subvenció.

•Les entitats sense finalitats de lucre poden utilitzar la BDNS pel donar 
compliment a la Llei 19/2013 (art. 5.4)

�La informació de la BDNS ara té caràcter reservat, l’IGAE habilitarà els 
mecanismes per tal de publicar aquesta informació i que sigui de general 
coneixement per part dels ciutadans (art. 20.8 LGS)

� Tramitació anticipada de subvencions (art. 56 del 
RD 887/2006)
◦ Convocatòria a l’exercici anterior a la resolució 

condicionat a l’existència de crèdit suf.i adeq. en el 
moment de la resolució.
◦ No nominatives pq no consten al pressupost.

� Subvencions plurianuals (art 57 del RD 
887/2006)
◦ La despesa recau a un exercici posterior al de la 

resolució.
◦ A la convocatòria es fa constar les anualitats d’acord 

amb el ritme d’execució de l’activitat subv. (calendari)
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• La realització de l’activitat subvencionada és una obligació
personal del beneficiari.

• La subcontractació és una execució total o parcial de
l’activitat objecte de la subvenció a través d’un tercer.

• S’ha de preveure a les bases reguladores de la subv.

• % fixat a les bases, sinó el 50% max.

• Ha se suposar un valor afegit que ho justifiqui

• El beneficiari és el responsable de l’execució de l’activitat
subvencionada concertada amb tercers.

Subcontractació 

LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:

� Acte obligatori pel beneficiari i declarat sota la seva
responsabilitat.

� Ha d’incloure justificants de despesa o altre doc.
Probatori de la realització de l’activitat objecte de la
subvenció.

� Formes de justificació (Bases):
◦ Compte justificatiu (normal, simplificat, amb informe auditor)
◦ Per mòduls (núm. unitats físiques)
◦ Estats comptable

� Terminis de justificació: segons les Bases o la
convocatòria, i sinó 3 mesos del final del termini per fer
l’activitat subvencionada (aplicable per l’òrgan
concedent).
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•Memòria de l’activitat realitzada

•Memòria econòmica, que detalli el cost de l’activitat (relació 
i fres. Originals) i els altres ingressos que la financen

Contingut del compte justificatiu (art. 72 RGS)

•Factures

•Altres documents de valor probatori equivalent amb 
validesa en el tràfic jurídic mercantil (nòmina, escriptura de 
c/v...)

Forma d’acreditació de les despeses

•Els necessaris per el desenvolupament de l’activitat subv.

•Cost d’adquisició no superior al del mercat

•Import superior al dels contractes menors � aportar 3 pressupostos.

Despeses subvencionables

•Despeses financeres

•Despesa en assessoria jurídica i financera

•Despeses notarials i registrals

•Despeses pericials

Altres despeses subvencionables

•Els interessos deutors a comptes bancaries

•Interessos, recàrrecs i sancions admin. I penals

•Les despeses de procediments judicials.

Despeses no subvencionables

si estan directament 
relacionades amb 
l’activitat 
subvencionada
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Compte justificativa ordinària o normal

• Per subvencions < 60.000 euros (exclou la 
presentació de les factures i doc.prov.)

Compte justificativa simplificada (art. 75 RGS)

• El compte justificatiu va acompanyat de l’informe 
de l’auditor

Compte justificativa amb informe d’auditor

• La realitza l’òrgan concedent

• No és la fiscalització

• Comprova la correcte justificació de la despesa i al realització de 
l’activitat subvencionada

• Comprovació del valor de mercat dels bens subvencionats

Comprovació de les subvencions

• Per acreditar la subvenció davant altres possibles ens 
subvencionadors 

• Hi ha de constar la subvenció concedida i l’import que ha finançat

• Problema: la dificultat de l’autenticitat del doc. original

Estampillat a les factures i demes doc. originals 



05/05/2015

21

• Aprovació de la despesa (A): prèvia a la convocatòria de la
subvenció.

• Compromís o disposició de la despesa (D): resolució de la concessió
de la subvenció.

• Reconeixement de la subvenció i pagament (OP): aprovació del
compte justificatiu de la subvenció.

• Pagaments anticipats: Es tramita DOP a justificar. Cal que els
sistema informàtic permeti identificar els pagaments anticipats de
subvencions, pendents de justificar.

• Reintegrament de subvenció:

• a) d’exercici corrent � sobre l’ADOP (recuperació crèdit despesa)

• b) d’exercici tancat � Suposa una operació d’ingrés.

• Retenció de pagaments com a mesura cautelar en cas d’existència
de d’acord d’inici d’expedient de reintegrament contra el
beneficiari.

Procediment de gestió pressupostaria

S'exerceix sobre el beneficiari de la subvenció o entitats 
col·laboradores

• L’adequada i correcte obtenció de la subvenció

• El compliment de les obligacions de gestió i aplicació de la
subvenció

• L’adequada i correcte justificació de la subvenció

• La realitat i la regularitat de les operacions finançades amb la
subvenció

• L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades

• L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a
l’Administració per part de beneficiari i que afectin al finançament
de l’activitat subvencionada

Objecte:
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Competència: Intervenció

• Examen dels registres comptables, comptes o estats financers i
documents de suport dels beneficiaris

• Examen d’operacions individualitzades i concretes

• Comprovació material de les inversions financeres

• Actuacions concretes d’acord amb la normativa reguladora de la
subvenció específica.

• Qualsevol altra comprovació que sigui necessària sobre l’activitat
subvencionada.

Consisteix en:

Regulació específica de control financer sobre les subvencions finançades 
amb fons comunitaris

•Lliure accés a documentació, factures, informació financera i bancària i a
locals i establiments

•Negativa: causa de reintegrament, sens perjudici de les sancions que
puguin correspondre

Obligació de col.laboració per part del beneficiari:

• Funcionaris que tenen la consideració d’agents de l’autoritat

Facultats del personal controlador:

• Guardar confidencialitat i secret respecte de la informació coneguda 
per raó de la seva feina

Deures del personal controlador:
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•Adequació al Pla Anual d’Auditoria

• Notificació al beneficiari (i també als òrgans de gestió) de la naturalesa del

control i el seu abast, la data de la personació de l’equip de control i la
documentació i demès elements que ha de posar a la seva disposició

• Termini màxim dels treballs: 12 mesos des de la data de comunicació

de l’inici. Pot ampliar-se per det. circumstàncies

Procediment:

• Diligències: reflecteixen els fets rellevants dels treballs

• Informes:  emissió de la opinió sobre el control efectuat

Documentació:

• Indicació d’inici d’expedient de reintegrament total o parcial de la 
subvenció

• Tràmit al·legacions per part de l’òrgan de gestió.

Efectes:

� Regulat als articles 36 a 43 de la LGS i 91 a
101 del RLGS.

� L’obligació de reintegrament pot tenir lloc per
diversos motius:

a) Lligats a la invalidesa inicial de la resolució
o conveni de col·laboració.

b) Derivats de la ineficàcia sobrevinguda de
l’acord o conveni inicialment vàlid.
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a)Devolució per invalidesa de l’acte concessional:

•1.- Per causes de nul·litat de ple dret:

•Per causes de l’article 62.1 de la Llei 30/1992

•Per carència o insuficiència de crèdit de conformitat amb allò establert a la Llei General 
Pressupostària i d’altres normes d’igual caràcter de les AAPP subjectes a la LGS.

•2.- Per causes d’anul·labilitat:

•Qualsevol infracció de l’ordenament jurídic, en especial les de l’article 63 de la Llei 30/1992.

•En aquests casos,  l’òrgan concedent procedirà a la seva revisió d’ofici o a la declaració de 
lesivitat i posterior impugnació davant l’ordre C-A, d’acord amb els articles 102 i 103 de la Llei 
30/1992.

•Terminis per retornar: s’aplica la normativa sobre ingressos de naturalesa pública continguts a 
la LGP I RGR.

•Possibilitat d’exigència de responsabilitat patrimonial a l’Administració.

b) Devolució per incompliment de les obligacions formals: 

•Causes (art. 37):

•a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que 
l’haguessin impedit.

•b) Incompliment total o parcial de l’objectiu.

•c) Incompliment de l’obligació de justificació o bé justificació insuficient

•d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió de l’art. 18.4 LGS.

•e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació  o control 
financer dels arts. 14 i 15 LGS.

•f) Incompliment de les obligacions per part de les entitats col·laboradores i beneficiaris  pel 
que fa al mode d’aconseguir els objectius.

•g) Incompliment de les obligacions per part de les entitats col·laboradores i beneficiaris, quan 
d’això es derivi la impossibilitat de verificar el destí donat als fons públics.

•Adopció d’una decisió de la qual es derivi  una necessitat de reintegrament (arts. 87 a 89 TUE)

•Supòsits previstos a la normativa reguladora de la subvenció.
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Obligats principals

Beneficiaris

Entitats 
col·laboradores

Responsables

Solidaris:

- Membres associats de persones i entitats en 
relació amb les activitats subvencionades que 
s’haguessin compromès a efectuar en nom i per 
compte d’aquestes, i els membres de les 
agrupacions de persones físiques o jurídiques, 
sense personalitat, que tinguin la condició de 
beneficiaris

- Representants legals del beneficiari quan no 
tingui capacitat d’obrar.

Subsidiaris: 

- Administradors de les societats mercantils o 
representants de persones jurídiques

- Representants legals de les persones jurídiques 
que haguessin cessat. 

SUBJECTES OBLIGATS: 

� Possibilitat de transmissió de responsabilitat en
els casos següents:

� a) en cas de societats dissoltes o liquidades, les seves
obligacions pendents de reintegrament es transmeten
als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles
solidàriament, i fins el límit del valor de la quota de
liquidació que se’ls hagués adjudicat.

� b) en cas de defunció de l’obligat al reintegrament,
l’obligació de satisfer les obligacions pendents de
restitució es transmet als seus hereus, sense perjudici
del que estableixi el dret civil aplicable i en particular pel
cas de l’acceptació d’herència a benefici d’inventari.
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Meritament d’INTERESSOS DE DEMORA

El moment del meritament és el del pagament de la 
subvenció

Interès legal + 25%

Cal tenir en compte les Lleis anuals de Pressupostos de cada 
exercici

Si procedeix reintegrament PARCIAL:

Caldrà fer una liquidació
Els motius poden ser que s’hagi produït una concurrència de 

subvencions que superi el cost de l’activitat

TOTALITAT DE L’IMPORT DELS FONS PÚBLICS. 

Possibilitat de reintegrament proporcional quan les Bases han previst la subvenció com un percentatge del projecte total.

OBJECTE DEL REINTEGRAMENT

Aspectes a tenir en compte 

� 1) Termini de prescripció: 4 anys

� 2) Naturalesa dels crèdits a reintegrar: ingressos de dret públic

� 3) Procediment:
◦ Art. 41 i ss LGS + disposicions generals sobre procediment 

administratiu de la  Llei 30/1992
◦ Termini màxim per resoldre i notificar el procediment: 12 

mesos � Caducitat.
◦ La resolució del procediment posa fi a la via administrativa.
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ACORD D’INICI:  

- Causa

- Quines oblig. no 
s’han complert.

- Import de la 
subvenció afectat

NOTIFICACIÓ, 
atorgant un termini 

per presentar 
AL·LEGACIONS de 

15 dies

RESOLUCIÓ:

- Obligat al 
reintegrament

- Quines oblig. no 
s’han complert.

- Causa de 
reintegrament

- Import a 
reintegrar

- Liquidació dels 
interessos de 

demora

NOTIFICACIÓ, 
indicant els terminis 

i forma de 
pagament del RGR.

FASES DEL PROCEDIMENT GENERAL:

INFRACCIONS: 

Accions i omissions tipificades a la llei, 
sancionables inclús a títol de negligència

PRESCRIPCIÓ: 

4 anys
LLEUS (Art. 56) GREUS (Art. 57)

MOLT GREUS 
(Art. 58)
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SANCIONS:

PRESCRIPCIÓ: 

4 anys
PECUNIÀRIES

Multa fixa

Multa 
proporcional

NO PECUNIÀRIES:

Pèrdua durant 5 anys:

- possibilitat d’obtenir 
subvencions 

- d’actuar com Ent. Col·lab.

Prohibició per contractar 
durant 5 anys amb AAPP

Aspectes a tenir en compte 

� 1) Responsables: art. 53 LGS

� 2) Exempció de responsabilitat: art. 54 LGS

� 3) Principi de non bis in idem: art. 55 LGS

� 4) Criteris de graduació de les sancions: art. 60 LGS

� 5) Extinció de la responsabilitat: per pagament o compliment de la 
sanció, per prescripció o per defunció.

� 6) Irretroactivitat de les normes sancionadores, excepte que nou 
règim jurídic sigui més favorable.
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Aspectes a tenir en compte 

� 7) Procediment: 

◦ Caducitat: 6 mesos

◦ La resolució pot declarar l’exigència a l’infractor de la reposició al seu estat
originari de la situació alterada per la infracció o bé la indemnització per
danys i perjudicis causats.

◦ 2 tipus : ordinari i simplificat.

1.-

•ACORD D’INICI:  

-Identificació del presumpte responsable + Exposició dels fets +Nomenament Instructor + Òrgan 
competent per resoldre + Mesures provisionals 

2.-

•Comunicació a l’INSTRUCTOR + NOTIFICACIÓ INTERESSAT atorgant un termini per presentar 
AL·LEGACIONS de 15 dies

3.-
•Examen dels fets per l’instructor +Obertura període de prova (entre 10 i 30 dies)

4.-

•Proposta de RESOLUCIÓ + NOTIFICACIÓ INTERESSAT atorgant un termini per presentar 
AL·LEGACIONS de 15 dies

5.-
•RESOLUCIÓ per l’òrgan competent  + NOTIFICACIÓ

- Regulat, amb caràcter bàsic, a la Llei 30/1992, LRJPAC, títol IX (arts. 127 al 138) + RD 1398/1993, de 4 d’ agost.

- Aplicació supletòria del Decret 278/1993, de 9 de novembre, als ens locals de Catalunya en defecte total o parcial
del procediment específic establert per l'ordenament sectorial o les ordenances locals, llevat de les matèries en les
quals l'Estat té competència normativa plena.
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anna.puig@palamos.cat
anna.macia@palamos.cat


