SECCIÓ TERCERA
Subvencions i Transferències
ARTICLE 38.- Normes generals per a subvencions
1.- Principis.- Les subvencions que es concedeixin amb càrrec al
Pressupost General de la Corporació, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament, ho seran d’acord
amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat
i no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius inclosos en el Pla
estratègic de subvencions que elaborin l’Ajuntament i eficiència en l’assignació i
utilització dels recursos públics.
No serà necessària publicitat i concurrència quan les subvencions tinguin
assignació nominativa en el Pressupost o el seu atorgament i quantia siguin
exigibles de la Corporació en virtut de disposicions legals.
Amb caràcter excepcional, es podran concedir de forma directa altres
subvencions, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari o altres degudament justificades que dificultin la convocatòria
pública. En aquest supòsit l’expedient haurà de contenir una memòria
del departament gestor
justificativa del caràcter singular de les subvencions, de les raons que acrediten
l’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres que justifiquen la
dificultat de llur convocatòria pública.
2.- Tipus de subvencions.- Les subvencions de tota classe que es
concedeixin podran ser:
a) En funció de la forma de determinar el seu import:
-

Fixes: la subvenció consisteix en un import fix, per tant, en un
percentatge variable, independentment de la despesa efectivament
justificada, amb el límit d’aquesta. En aquest cas, la diferència entre la
despesa efectivament justificada i l’import de la subvenció atorgada, si
és positiu, haurà de ser finançat pel beneficiari i, si és negatiu, s’haurà
de reintegrar l’excés amb els corresponents interessos de demora, en
el supòsit de pagament anticipat, o s’haurà de reduir l’import de la
subvenció en altre cas.

-

Variables: la subvenció consisteix en un percentatge fix de la despesa,
per tant, el seu import és variable, en funció de la despesa
efectivament justificada.

A l’acord de concessió o a les bases reguladores de la convocatòria,
haurà de constar a quin dels dos tipus correspon i, en el segon cas, el
percentatge. En qualsevol cas, a la resolució de la convocatòria o a
l’acord de concessió, haurà de constar el grau de vinculació del
pressupost presentat, objecte de la subvenció, així com els compromisos
que assumeix el beneficiari i, llevat que es digui el contrari, la justificació
haurà de consistir en el cent per cent del cost de l’activitat o projecte
subvencionat.
Amb caràcter general el percentatge o la quantitat fixa no podrà superar el
50 % del cost real de l’activitat subvencionada.
b) En funció de la forma de justificació:
-

Mitjançant compte justificatiu, en la forma regulada a l’apartat 12,
lletres a), b), c) i f) d’aquest article.

-

Mitjançant mòduls, en la forma regulada a l’apartat 12, lletra d)
d’aquest article, quan es compleixin els requisits regulats a l’article
76.1 del Reglament de la Llei General de Subvencions.

-

Subvenció per l’adopció d’un comportament singular o la concurrència
d’una situació. En aquest cas la justificació podrà consistir en
l’acreditació de trobar-se en els supòsits que motiven la subvenció,
sense perjudici que, quan s’escaigui, s’hagi de justificar l’aplicació de
la subvenció.

c) En funció del procediment per al seu atorgament:
-

Mitjançant concurrència competitiva.

-

Mitjançant concessió directa.

c) En funció de la forma de l’aportació:
a) Dineràries.
b) En espècies: els lliuraments de béns, drets o serveis que, havent sigut
adquirits amb la finalitat exclusiva de ser lliurats a tercers i compleixin
amb els requisits de les lletres a), b) i c) de l’article 2.1 de la Llei
General de Subvencions. No tenen la naturalesa de subvenció
aquelles atribucions patrimonials a favor del beneficiari que no es
concretin en un canvi de titularitat d’un bé, sinó que suposin pel
beneficiari l’evitació d’una despesa.
3.- Pla estratègic.- L’Ajuntament haurà d’elaborar amb caràcter previ a
l’establiment de subvencions, un pla estratègic, de conformitat amb el que
disposa l’article 8 de la Llei General de subvencions, que serà aprovat per
l’Alcaldia-Presidència.

El contingut d’aquest Pla estratègic serà el que regula l’article 12 del
Reglament de la Llei General de Subvencions.
El Pla estratègic s’actualitzarà anualment i s’avaluarà el seu grau de
compliment.
La Intervenció General realitzarà el control financer del Pla estratègic.
4.- Bases reguladores.- Prèviament a l’atorgament de les subvencions i a
la disposició dels crèdits, els departaments gestors elaboraran les oportunes
bases reguladores de la convocatòria. Les citades bases s’aprovaran per la
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde, segons Decret de l’Alcaldia
núm. 2798/2015, de 15 de juny, en la nova redacció donada pel Decret de
l’Alcaldia núm. 2802/2015, de 18 de juny,i es publicaran al B.O.P., el D.O.G.C. i
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici d’utilitzar altre tipus de
publicitat, i contindran com a mínim els següents extrems:
a) Definició de l’objecte de la subvenció.
b) Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l’obtenció de la
subvenció i forma d’acreditar-los, i termini i forma de presentació de les
sol·licituds.
c) Procediment de concessió de la subvenció.
d) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i, si s’escau, la seva
ponderació.
e) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva
determinació.
f) Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del
procediment de concessió de la subvenció i termini de resolució i de
notificació.
g) Termini de presentació de sol·licituds i documentació a aportar.
h) Determinació, si s’escau, dels llibres i registres comptables específics
per a garantir l’adequada justificació de la subvenció.
i) 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.
j) Forma de pagament. En el supòsit de contemplar-se la possibilitat
d’efectuar bestretes de pagaments sobre la subvenció concedida, la
forma i quantia de les garanties que, en el seu cas, hauran d’aportar els
beneficiaris, de conformitat amb el que regulen els articles 42 i ss. del
Reglament de la Llei General de Subvencions.

k) Les mesures de garantia en favor dels interessos públics, que puguin
considerar-se precises, de conformitat amb el que regulen els articles
42 i ss. del Reglament de la Llei General de Subvencions.
l) Circumstàncies que, com a conseqüència de l’alteració de les
condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció,
podran comportar la modificació de la resolució.
m) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.
m) Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions
imposades amb motiu de la concessió de la subvenció.
n) Mesures de difusió del finançament públic del projecte o activitat
objecte de la subvenció.
o) Límits a la subcontractació de l’activitat.
p) En els supòsits que la subvenció es destini a l’adquisició, construcció,
rehabilitació i millora de béns inventariables, s’haurà d’especificar el
període de temps durant el qual el beneficiari haurà de destinar
aquests béns a la finalitat concreta per a la qual s’atorga la subvenció.
p) Tipus de subvenció, d’acord amb el que es disposa en el número 2
anterior.
q) Despeses subvencionables.
r) Diari oficial en el que es publicarà l’extracte de la convocatòria, per
conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions.
s) Obligació dels beneficiaris de la subvenció quan la seva quantia
superi els 10.000€, de comunicar la informació relativa a les
retribucions de llurs òrgans de direcció i administració a
l’Ajuntament, a l’efecte de fer-les públiques.
t) Principis ètics i regles de conducta als que s’han d’adequar els
beneficiaris i efectes de l’eventual incompliment.

5.- Resolució.- La resolució de la concessió haurà d’expressar clarament
els compromisos assumits pels beneficiari, així com el projecte o activitat
proposada pel beneficiari i el seu pressupost, identificant-se aquesta proposta o
el document en el que es va formular.
6.- Modificació de la resolució.- La resolució de la concessió es podrà
modificar en els casos i en els termes regulats a l’article 64 del Reglament de la
Llei General de Subvencions.

7.- Concessió directa.- La resolució de la concessió i, si s’escau, els
convenis en que es formalitzi, establiran les condicions i compromisos
aplicables que s’ajustaran al que disposa els apartats 4 i 5 anteriors, en allò
que sigui aplicable, com a mínim, els regulats a les lletres a), e), h), i), j), k),
l), m), n), o), p), q), r), s) i t).
8.- Beneficiaris.- Tindran la condició de beneficiaris de subvencions les
persones, físiques i jurídiques, que hagin de realitzar el projecte, l’activitat o es
trobin en la situació que legitima llur concessió.
També tindran la condició de beneficiaris, en els casos de persones
jurídiques i sempre que així es prevegi a les bases reguladores, els membres
associats del beneficiari que es comprometin a realitzar la totalitat o una part de
l’activitat subvencionada, en nom i per compte d’aquest.
L’Ajuntament podrà actuar mitjançant entitat col·laboradora que es
responsabilitzarà del lliurament i distribució de les subvencions als beneficiaris,
quan així es prevegi a les bases reguladores. Aquesta entitat també podrà
col·laborar en la gestió de la subvenció.
Podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les
persones o entitats que es trobin en la situació que fonamenti la concessió de
la subvenció o en les que concorrin les circumstàncies previstes a les bases
reguladores i no incorrin en les prohibicions per a obtenir la condició de
beneficiari o entitat col·laborador d’acord amb allò que preveu l’article 13.2 de
la Llei General de Subvencions.
Són obligacions del beneficiari:
a) Executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Acreditar davant la Corporació la realització de l’activitat, així com el
compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o el
gaudi de la subvenció.
c) La submissió a les actuacions de comprovació que corresponen en
relació a les subvencions concedides.
d) Comunicar a la Corporació l’obtenció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat subvencionada.
e) Aportar el NIF en el moment de sol·licitar la subvenció.
f) 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 y en front la Seguretat Social, en la forma que es
determini a les bases reguladores.

g) Disposar dels estats comptables, llibres de comptabilitat, registres
diligenciats i altres documents degudament auditats en el termes de la
legislació mercantil o sectorial aplicable al beneficiari en cada cas i , si
s’escau, aquells exigits a les bases reguladores.
h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
durant el temps que puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
i) Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament dels
projectes i activitats objecte de la subvenció en els termes que
s’estableixin a les bases reguladores, d’acord amb el que regula l’article
31 del Reglament de la Llei General de Subvencions.
j) Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsit contemplats a
l’apartat 12 d’aquest article.
k) Les entitats privades que rebin subvencions públiques durant el període
d’un any en quantia superior a 100.000€ o com a mínim que el 40%
dels seus ingressos anuals tingui caràcter de subvenció pública sempre
que aquest import sigui de 5.000€, hauran de donar publicitat als
contractes, convenis celebrats amb una administració pública, i de les
subvencions que rebin d’una administració pública. Quan es tracti
d’entitats sense finalitat de lucre que persegueixin exclusivament
finalitats d’interès social o cultural i que el seu pressupost sigui inferior
a 50.000€, el compliment d’aquestes obligacions de publicitat podrà
realitzar-se utilitzant els mitjans electrònics posats a la seva disposició
per l’administració pública de la provinguin la major part de les
subvencions públiques rebudes o, a través de la informació
subministrada per l’Ajuntament a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
L’acreditació de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb
l’Ajuntament es substituirà per la seva comprovació per part de la Tresoreria
Municipal qui ho comunicarà a l’òrgan instructor.
L’acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i en front la Seguretat Social, es podrà acreditar, mitjançant
qualsevol de les formes previstes als articles 22 i 24 del Reglament de la Llei
General de Subvencions.
Obligacions de les entitats col·laboradores:
a) Lliurar els fons rebuts al beneficiari, d’acord amb les bases reguladores
i el conveni subscrit.
b) Comprovar, si s’escau, el compliment i efectivitat de les condicions o
requisits determinants per al seu atorgament, així com la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o
gaudi de la subvenció..

c) Justificar el lliurament dels fons rebuts i, si s’escau, lliurar la justificació
presentada pels beneficiaris.
d) La submissió a les actuacions de comprovació que corresponen en
relació a la gestió dels fons rebuts.
e) La resta d’obligacions que es recullin en el conveni subscrit.
9.- Publicitat.- Les subvencions atorgades hauran de ser objecte de
publicitat en els termes previstos als articles 18 de la Llei General de
Subvencions, 30 del Reglament de la Llei General de Subvencions i 8.1.c) de la
Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
10.- Quantia.- L’import de les subvencions regulades en aquest article en
cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament, o en concurrència amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost de l’activitat
subvencionada.
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 a les bases reguladores, podrà donar lloc a la modificació de
la resolució de concessió. Aquesta circumstància es farà constar a les bases
reguladores de les subvencions.
Els rendiments financers que es generin pels fons lliurats als beneficiaris
incrementaran l’import de la subvenció concedida i s’aplicaran a l’activitat
subvencionada, llevat que les bases reguladores disposin el contrari.

11.- Subcontractació.- En cap cas la subcontractació de la realització de
l’activitat subvencionada podrà excedir els següents límits:
a) El que estableixin les bases reguladores.
b) El 50% si les bases reguladores no estableixen cap límit.
No es podran subcontractar activitats que, incrementant el cost de
l’activitat subvencionada no aportin cap valor afegit.
Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20% de l’import de la
subvenció i aquest sigui superior a 60.000 €:
a) El contracte s’haurà de realitzar per escrit.
b) S’haurà d’autoritzar per l’Ajuntament.
No podrà fraccionar-se un contracte per evitar el compliment dels límits
anteriors.

No es podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb les persones que s’assenyalen a l’article 29.7 de la Llei
General de Subvencions.
12.- Justificació.- Les bases reguladores o l’acord de concessió de la
subvenció establiran la documentació justificativa que haurà d’aportar el
beneficiari que podrà consistir en:
a) Compte justificatiu que contindrà la següent documentació:
a.1) Una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les
condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les
activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
a.2) Una memòria econòmica justificativa del cost del projecte o activitat
realitzats que contindrà:
a.2.1) Una relació classificada de les despeses del projecte o
activitat, amb identificació del creditor i del document, l’import, data
d’emissió i data de pagament i, si s’escau, indicació de les desviacions
respecte al pressupost.
a.2.2) Factures originals o fotocòpies compulsades per la
Secretaria General de l’Ajuntament amb els corresponents rebuts, o altres
documents de valor probatori equivalent, acreditatives de les despeses
relacionades (apartat a.2.1). Quan es tracti de subvencions de tipus
variable, s’haurà d’aportar la totalitat de les factures. Quan es tracti de
subvencions de tipus
fix, només caldrà aportar factures per un import igual o superior al de la
subvenció atorgada, llevat que les bases de la convocatòria o l’acord de
concessió directa estableixin una altra cosa.
a.2.3.) Certificat de taxador independent degudament acreditat i
inscrit en el corresponent registre oficial, en el cas d’adquisició
d’immobles.
a.2.4) Indicació, si s’escau, del criteri de repartiment dels costos
generals i/o indirectes incorporats en la relació a que fa referència
l’apartat a.2.1), excepte en aquells casos en que les bases reguladores de
la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant un tant a l’alça.
a.2.5) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions amb
indicació del seu import i procedència.
a.2.6) En els supòsits contemplats a l’apartat 11, tercer paràgraf,
els tres pressupostos que hagi tingut que demanar el beneficiari.

a.2.7) Si s’escau, la carta de pagament de reintegrament així com
dels interessos derivats de les quantitats no aplicades.
Això no obstant, les bases reguladores podran establir supòsits en que
no calgui presentar alguna d’aquesta documentació.
El departament gestor corresponent estampillarà als documents
originals, en el cas que es presentin fotocòpies compulsades un segell on
consti que la factura representativa de la despesa justificada s’ha aplicat a la
justificació de la subvenció en qüestió, als efectes del control de subvencions
concurrents.
A més a més, les factures hauran de contenir els requisits establerts al
Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial
Decret 1619/2012. de 30 de novembre.
b) Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor que contindrà:
b.1) Una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les
condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les
activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
b.2) Una memòria econòmica abreujada justificativa del cost del projecte o
activitat realitzats el contingut de la qual serà el que determinin les bases
reguladores de la subvenció i, com a mínim:
b.2.1) Una relació classificada de les despeses del projecte o
activitat, amb identificació del creditor i del document, l’import, data d’emissió i
data de pagament i, si s’escau, indicació de les desviacions respecte al
pressupost. No obstant, les bases de la convocatòria, o la resolució de
l’atorgament o el conveni regulador, en el cas de concessió directa,
podran establir que enlloc de relacionar totes i cada una de les despeses,
es puguin agrupar per conceptes homogenis.
b.3) Informe de l’auditor sobre el compte justificatiu. Aquest informe
s’haurà d’ajustar al model d’informe de revisió de compte justificatiu de
subvencions que figura com a Annex a l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de
juny, sobre les formes de justificació de les subvencions de la Generalitat
de Catalunya (DOGC 11/6/15).
La realització del treballs de revisió dels comptes justificatius s’haurà
d’ajustar a les Normes d’actuació aprovades per Ordre EHA/1434/2007, de 17
de maig.
c) Compte justificatiu simplificat, en el supòsit de subvencions d’import
inferior a 60.000 EUR, que contindrà:
c.1) Una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les
condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les
activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

c.2) Una relació classificada de les despeses del projecte o activitat, amb
identificació del creditor i del document, l’import, data d’emissió i data de
pagament i, si s’escau, indicació de les desviacions respecte al pressupost.
c.3) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions amb indicació
del seu import i procedència.
c.4) Si s’escau, la carta de pagament de reintegrament així com dels
interessos derivats de les quantitats no aplicades.
En aquests casos, el departament gestor comprovarà, a través de les
tècniques de mostreig que s’acordin a les bases reguladores, els justificants
que estimi oportuns i que permetin obtenir evidència raonable sobre l’adequada
aplicació de la subvenció, per a la qual cosa podrà requerir al beneficiari la
tramesa dels justificants de despesa seleccionats.
d) Mòduls, en els supòsits en que així es prevegi a les bases reguladores
de la subvenció. En aquests casos la justificació contindrà:
d.1) Una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les
condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les
activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
d.2) Una memòria econòmica amb el següent contingut:
d.2.1) Acreditació o declaració del beneficiari sobte el nombre
d’unitats físiques considerades com a mòdul.
d.2.2) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les
activitats quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls contemplats a les
bases reguladores.
d.2.3) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions amb
indicació del seu import i procedència.
f) Estats comptables auditats conforme al sistema previst a l’ordenament
jurídic al que estigui sotmès el beneficiari, quan així ho prevegin les bases
reguladores quan la informació necessària per a determinar la quantia de la
subvenció es pugui deduir directament dels estats financers incorporats a la
informació comptable d’obligada preparació pel beneficiari.
g) Les subvencions que es concedeixin atenent a la concurrència d’una
determinada situació en el perceptor no requeriran altre justificació que
l’acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de dita situació prèviament a
la concessió o aquella que s’estableixi a les bases reguladores o acord de
concessió.
h) Qualsevol altre documentació que s’estableixi a les bases reguladores
o a l’acord de concessió de la subvenció.

El/la Cap del Departament o, en defecte d’aquest, el/la responsable
tècnic o d’unitat corresponent hauran d’emetre informe sobre el compliment de
les condicions establertes a les bases reguladores, sobre l’adequació de la
documentació justificativa presentada i sobre l’efectiva realització de l’activitat
subvencionada. Aquest informe haurà d’estar conformat pel/per la Regidor/aDelegat/a de l’Àrea respectiva.
13.Despeses
subvencionables.Es
consideren
despeses
subvencionables aquelles que de manera indubitada responguin a la naturalesa
de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessaris, i es realitzin en el
termini establert per les bases reguladores o acord de concessió.
El cost d’adquisició de les despeses subvencionables, en cap cas podrà
ser superior al valor de mercat.
Quan l’import de la despesa subvencionable superi els 30.000 €, en el
supòsit d’execució d’obres, o els 12.000 € en el supòsit de subministrament de
béns o prestació de serveis, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la realització de la
despesa, llevat que es justifiqui la inexistència de suficients empreses
capacitades en el mercat o que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a
la sol·licitud de la subvenció. No obstant això, en els supòsits previstos a
l’article 17 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, s’aplicaran
les normes previstes a la citada Llei per als contractes subvencionats.
La documentació justificativa del procés de selecció esmentat al paràgraf
anterior s’haurà d’aportar com a documentació justificativa de l’aplicació de la
subvenció o, si s’escau, a la sol·licitud de la subvenció.
Sempre que ho prevegin les bases reguladores o l’acord de concessió i
en les condicions que estableixin, seran subvencionables les despeses
d’amortització de béns inventariables i altres despeses directament
relacionades amb l’activitat subvencionada, així com els costos indirectes
imputats a l’activitat subvencionada d’acord amb principis i normes de
comptabilitat generalment acceptats sempre que corresponguin al període en el
que es realitza l’activitat. A aquests efectes les bases reguladores, podran
establir la fracció del cost total que es considera cost indirecte imputable a
l’activitat subvencionada, en quin cas l’esmentada fracció de cost no requerirà
una justificació addicional. La determinació d’aquesta fracció requerirà la
incorporació a l’expedient d’un estudi econòmic.
14.- Reintegrament.- Procedirà el reintegrament de les quantitats
percebudes i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament,
prèvia la seva revocació, en els següents casos:
a) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient.
b) Obtenir la subvenció sense reunir les condicions requerides per això.
c) Incompliment total o parcial de la finalitat per a la qual la subvenció va
ser concedida.

d) Incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió
de la subvenció. Entre d’altres, l’incompliment de l’obligació de destí
dels béns a la seva finalitat, i l’incompliment de sol·licitar tres ofertes o
de les normes per a la contractació, regulades al tercer paràgraf del
número 13 d’aquest article.
e) En el supòsit contemplat en el número 8 d’aquest article.
f) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió previstes a
l’apartat 8.i) d’aquest article.
g) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de
comprovació i control financer previstes a l’apartat 15, així com
l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de
conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de
verificar la destinació donada als fons percebuts, l’incompliment de
l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat.

15.- Obligats al reintegrament.- Els beneficiaris i entitats col·laboradores.
Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats, en els
casos contemplats al segon paràgraf de l’apartat 6 d’aquest article, en relació a
la part de l’activitat que s’haguessin compromès a realitzar.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els
administradors de les persones jurídiques, que no realitzessin els actes
necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles els
incompliments o consentissin el de qui ells depenguin. Així mateix seran
responsables, en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que
hagin cessat en les seves activitats.
En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves
obligacions de reintegrament pendents es transmetran 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.
En cas de defunció de l’obligat al reintegrament, l’obligació de satisfer les
quantitats pendents de restitució es transmetrà als seus drethavents, sense
perjudici de l’acceptació de l’herència a benefici d’inventari.

16.- Fiscalització.1.- El Departament de Fiscalització de la Intervenció fiscalitzarà la
justificació de les subvencions pagades com a bestretes i donarà compte al
Departament Gestor dels reparaments observats o de la falta de justificació
dins del termini, a l’objecte de requerir la seva subsanació.
El Departament Gestor requerirà al beneficiari de la subvenció per a què
en el termini de 15 dies esmeni els defectes observats o la trameti la
justificació, en el cas que no l’hagués presentat, i si s’escau, reintegri les
quantitats no justificades, o al·legui el que consideri oportú.
Transcorregut aquest termini, el/la cap del Departament Gestor, a la vista
de la documentació aportada i de les al·legacions presentades, emetrà un nou
informe, en el termes de l’últim paràgraf del número 12 d’aquest article, o
iniciarà expedient de revocació de la subvenció i si s’escau de reintegrament de
les quantitats no justificades.
L’informe esmentat al paràgraf anterior o l’expedient de revocació incoat
se sotmetran a fiscalització. En el supòsit que el Departament de Fiscalització
consideri que subsisteixen defectes, formularà els reparaments per tal que es
procedeixi a la resolució de les discrepàncies, segons el procediment previst a
l’article 74 d’aquestes bases, o bé s’esmenin.
2.- De totes les subvencions justificades es donarà compte a la Junta de
Govern Local.
3.- La fiscalització de la justificació de les subvencions postpagables, es
durà a terme conjuntament amb l’acte del reconeixement de l’obligació.
17.- Control financer.- A la Intervenció General li correspondrà l’exercici
del control financer respecte als beneficiaris per raó de les subvencions
rebudes.
L’exercici del control financer s’adequarà al Pla anual d’auditories que
s’aprovi anualment pel Ple
El control financer finalitzarà amb un informe del qual es donarà compte al
Ple i que serà notificat als beneficiaris o entitats col·laboradores i al
departament gestor.
El control financer es durà a terme d’acord amb les normes contingudes al
Títol III de la Llei General de Subvencions, així com aquelles que pugui dictar
al Ple de l’Ajuntament previ informe de l’Interventor General i per a la seva
realització es podrà contractar empreses privades d’auditoria que, en qualsevol
cas, actuaran com a col·laboradores de la Intervenció General.

18.- Infraccions i sancions.- En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà
el que es disposa en el Títol IV de la Llei General de Subvencions i en el Títol
IV del seu Reglament.
19.- Base de dades nacional de subvencions.- Els departaments gestors,
així com els organismes autònoms, els consorcis, les mancomunitats, les
fundacions del sector públic municipal i altres entitats de dret públic dependents
de l’Ajuntament, així com els organismes o ens dependents que es regeixin pel
dret privat, hauran de trametre la informació a que es refereix l’article 37 del
Reglament de la Llei General de Subvencions a la Intervenció General, en els
formats i amb la periodicitat que aquesta estableixi, que, com a mínim, serà
trimestral.
A més a més, hauran de trametre a la Intervenció General, la informació
sobre les convocatòries per a la seva publicació en un diari oficial a través de la
Base de Dades Nacional de Subvencions i les resolucions de concessió per a
la seva publicació a la seu electrònica d’aquesta, en eles termes regulats a
l’article 20 de la Llei general de subvencions.
20.- Normativa aplicable.- En tot allò que no estigui regulat a les presents
bases d’execució, ni a les disposicions que en aquesta matèria pugui aprovar
l’Ajuntament, serà d’aplicació la Llei General de Subvencions i el seu
Reglament.

