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Administració Local

2012-12523
Ajuntament de Vilalba dels Arcs

Anunci aprovació defi nitiva Ordenança General de Subvencions Vilalba dels Arcs

Es fa públic, per al coneixement general, que el Ple de la corporació, en sessió extraordinària de data 27 de 
setembre de 2012, va aprovar inicialment l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs.

De conformitat amb els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i 178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, l’acord d’aprovació inicial ha estat exposat al públic durant el termini de 30 dies per a 
la formulació de reclamacions i al·legacions mitjançant la corresponent inserció de l’anunci al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona; BOP núm. 230, de 4 d’octubre de 2012. No havent-se 
produït cap reclamació ni suggeriment durant aquest termini, l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut defi nitiu.

Així mateix, es fa públic el text íntegre de l’ordenança esmentada, que s’insereix a continuació.

Contra aquesta disposició, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu 
davant la sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació. No obstant això, s’hi pot interposar qualsevol altre recurs si es 
considera procedent. 

ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE VILALBA DELS ARCS

1. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justifi cació i el 
pagament de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs a l’empara del que estableix la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) i el seu reglament de desenvolupament 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).

2. Concepte de subvenció
S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta ordenança, qualsevol disposició dinerària efectuada per l’Ajuntament 
de Vilalba dels Arcs a favor de les persones que d’acord amb aquesta Ordenança poden tenir la condició de 
benefi ciaris, i que compleixi els següents requisits:
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels benefi ciaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització 
d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o per desenvolupar, o la concurrència d’una 
situació, havent de complir el benefi ciari les obligacions materials i formals que se’n derivin.
c) Que el projecte, l’acció, conducta o situació fi nançada tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública 
o d’interès social o de promoció d’una fi nalitat pública.

3. Àmbit d’aplicació
Aquesta ordenança serà d’aplicació a les subvencions concedides per l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs.

4. Benefi ciaris
1. Tindrà la consideració de benefi ciari de subvencions la persona que hagi de realitzar l’activitat que va fonamentar 
el seu atorgament o que es trobi en la situació que legitima la seva concessió.
2. Quan el benefi ciari sigui una persona jurídica, i sempre que així es prevegi en les bases reguladores, els 
membres associats del benefi ciari que es comprometin a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten 
la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer tindran igualment la consideració de benefi ciaris.
3. De conformitat amb el previst per l’article 11 de la Llei General de Subvencions, podran accedir a la condició 
de benefi ciari 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, fi ns i tot mancant de personalitat jurídica, puguin 
dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es trobin en la situació que motiva la concessió de la 
subvenció.
Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, s’hauran 
de fer constar expressament, tant a la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució 
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assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de subvenció a aplicar per cada un d’ells, que tindran 
igualment, la consideració de benefi ciaris. En qualsevol cas, s’haurà de nomenar un representant o apoderat únic 
de l’agrupació, amb poders bastants per complir les obligacions que, com a benefi ciari, corresponen a l’agrupació. 
No podrà dissoldre’s l’agrupació fi ns que hagi transcorregut el termini de prescripció previst als articles 39 i 65 de 
la llei.
4. Correspondrà a la convocatòria de la subvenció establir les circumstàncies que permetin delimitar la condició de 
benefi ciari, d’acord amb la naturalesa de la subvenció.
5. Podran obtenir la condició de benefi ciari 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.

5. Supòsits exclosos
1. No podran obtenir la condició de benefi ciari de les subvencions regulades en aquesta llei les persones o entitats 
en qui es presenti alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció s’exceptuï 
per 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, haver estat declarats insolvents en qualsevol, trobar-se declarat en 

concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei Concursal sense que 
hagi conclòs el període d’inhabilitació fi xat en la sentència de qualifi cació del concurs.

c)  Haver donat lloc, a causa de la que haguessin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol 
contracte subscrit amb l’Administració.

d)  Que hi ha incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostentin la 
representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de 
regulació dels confl ictes 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 la mateixa o en la normativa autonòmica que reguli 
aquestes matèries.

e)  No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposada per 
les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.

f)  Tenir la residència fi scal en un país o territori qualifi cat reglamentàriament com a paradís fi scal.
g)  No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que 

reglamentàriament es determinin.
h)  Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons 

aquesta llei o la Llei General Tributària.
 No podran accedir a la condició de benefi ciaris les agrupacions previstes en el segon paràgraf de l’apartat 3 de 

l’article 11 d’aquesta llei quan es presenti alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.
2. En cap cas no podran obtenir la condició de benefi ciari de les subvencions regulades en aquesta llei les 
associacions incurses en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la LO 1/2002, de 22 
de març, reguladora del Dret d’Associació.
Tampoc no podran obtenir la condició de benefi ciari les associacions respecte de les quals s’hagués suspès el 
procediment administratiu d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del disposat a 
l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució judicial ferma en la virtut de la qual pugui 
practicar-se la inscripció en el corresponent registre.
3. Les prohibicions contingudes en els paràgrafs b), d), i), f) i g) de l’apartat 2 i en l’apartat 3 d’aquest article 
s’apreciaran de forma automàtica i subsistiran mentre es presentin les circumstàncies que, en cada cas, les 
determinin.
4. Les prohibicions contingudes en els paràgrafs a) i h) de l’apartat 2 d’aquest article s’apreciaran de forma 
automàtica. L’abast de la prohibició serà el que determini la sentència o resolució ferma. En el seu defecte, l’abast 
es fi xarà d’acord amb el procediment determinat reglamentàriament, sense que pugui excedir de cinc anys en cas 
que la prohibició no derivi de sentència ferma.
5. L’apreciació i abast de la prohibició continguda en el paràgraf c) de l’apartat 2 d’aquest article es determinarà 
d’acord amb l’establert a l’article 61, en relació amb l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
6. La justifi cació per part de les persones o entitats de no estar-hi incursos en les prohibicions per obtenir la condició 
de benefi ciari, assenyalades en els apartats 2 i 3 d’aquest article, podrà realitzar-se mitjançant testimoni judicial, 
certifi cats telemàtics o transmissions de dades, d’acord amb l’establert en la normativa reglamentària que reguli 



Dissabte, 24 de novembre de 2012 - Número 272

3

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

C
IE

: B
O

P
T-

I-2
01

2-
12

52
3

la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l’Administració General de l’Estat o de 
les comunitats autònomes, o certifi cació administrativa, segons els casos, i quan l’esmentat document no pugui 
ser expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant d’una 
autoritat administrativa o notari públic.

6. Obligacions dels/de les benefi ciaris/es 
1.- A més de les obligacions assenyalades a l’art.14 de la LGS, s’haurà de tenir en compte les següents:
a) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs s’obliguen a executar 

les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de 
legalitat, així com a la seva justifi cació d’acord amb l’establert en el corresponent instrument de concessió.

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de 
l’expedient de reintegrament de la subvenció.

b) Els/les benefi ciaris/es hauran d’estar al corrent de les seves obligacions fi scals i fi nanceres i amb la Seguretat 
Social.

c) Les associacions i fundacions per poder ser benefi ciàries de subvencions hauran d’estar inscrites en el 
corresponent registre ofi cial.

d) Els/Les benefi ciaris/es de la subvenció estaran obligats/des a difondre que l’activitat ha estat subvencionada 
per l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs, a excepció d’activitats en les quals no s’elabori documentació o programa 
imprès. 

e) Els documents de qualsevol mena justifi catius de l’aplicació dels fons rebuts s’hauran de conservar per un 
període no inferior als 6 anys, comptadors des de la fi nalització del termini de presentació de les justifi cacions.

2.- La rendició de comptes dels perceptors de subvencions, que es refereix l’article 34.3 de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, 
de funcionament del Tribunal de Comptes, s’instrumentarà a través del compliment de l’obligació de justifi cació a 
l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs de la subvenció, regulada en el paràgraf b) de l’apartat 1 d’aquest article.

7.- Règim jurídic
El marc legal pel qual es regiran les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs està constituït per:
a) La llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 

pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament.
b) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local (arts. 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, en endavant LRBRL, i arts. 40, 189.2. i 214.2 de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en endavant RDLRHL). 

c) La legislació de la Comunitat Autònoma (arts. 239, 240 i 241 del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local 
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), i (arts. 118 a 129 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny). 

d) Normativa europea (Tractat Constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de 
desembre, i disposicions concordants). 

e) L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs. 
f) Resta de disposicions legals o reglamentàries que siguin d’aplicació.

8.- Caràcter de les subvencions
1. Les subvencions regulades per la present Ordenança 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. 
2. Les subvencions estan afectes al compliment de la fi nalitat d’interès general al qual es condicioni l’atorgament i 
tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues 
imposades en l’acte de concessió. 
3. En qualsevol cas, l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, 
mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o entitats 
subvencionades. 

9.- Finalitat de les subvencions
1. Les subvencions hauran de fi nançar obres o activitats d’interès públic o social. 
2. L’Ajuntament mitjançant els procediments previstos en aquesta Ordenança, podrà concedir subvencions en les 
següents àrees:
a) Cultura, participació ciutadana. En aquesta àrea serà subvencionable qualsevol activitat cultural relacionada amb 

les arts, les ciències i les lletres. Igualment seran objecte de subvenció les activitats d’animació sociocultural, 
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de lleure i temps lliure destinades al foment de la creativitat, així com tota activitat o esdeveniment musical que 
revesteixi un especial interès per la seva dimensió social i participació ciutadana.

b)  Festes: qualsevol activitat relacionada amb les festes. 
c)  Esports: en l’àrea de l’esport, es subvencionaran les despeses derivades de l’organització d’actes i d’activitats 

esportives o relacionades amb la matèria tals com promoció de l’esport, etc...
d)  Educació: activitats dirigides a la formació dels alumnes i les que guardin relació amb l’àmbit de l’educació així 

com activitats de formació en l’àmbit musical, bandes de música, etc.
e)  Dona: activitats dirigides a promocionar la inserció laboral de les dones, la seva promoció i participació, etc...
f)  Joventut: activitats d’animació sociocultural destinades a joves, concursos, exposicions, qualssevol altra activitat 

relacionada amb la cultura i creació juvenil, programes d’informació, assessorament, de lleure i temps lliure, 
activitats formatives i educatives, revistes, publicacions i en general totes aquelles activitats relacionades amb el 
foment de la participació juvenil.

g)  Turisme: qualsevol activitat destinada al foment del turisme de Vilalba dels Arcs.
h)  Habitatge: les activitats que tingui per fi nalitat la conservació, rehabilitació i restauració d’edifi cis i del patrimoni 

històric del municipi de Vilalba dels Arcs, així com qualsevol activitat que tingui per fi nalitat millorar la imatge del 
municipi.

i)  Sanitat: activitats de formació e informació en l’esmentat sector.
j)  Medi ambient: activitats relacionades amb la protecció i promoció del medi ambient urbà i natural, així com cursos 

i activitats de sensibilització amb el medi ambient.
k)  Consum: activitats dirigides a la formació, programes i activitats relacionades amb el consum i el comerç.
l)  Benestar Social: les activitats orientades a la prevenció, intervenció, assistència, rehabilitació, integració social o 

promoció del benestar social de la família, la infància i adolescència, gent gran, dones, persones amb discapacitat, 
immigrants així com col·lectius amb risc d’exclusió social i a l’atenció de situacions d’emergència social.

m) Altres: qualsevol que sigui complementària de l’activitat municipal i que sigui susceptible de ser subvencionada 
per la corporació municipal i que compleixi els requisits legalment establerts.

3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals es consideraran 
nul·les. 
4. Amb caràcter excepcional, es podran concedir subvencions destinades a fi nançar totalment o parcialment, amb 
caràcter indiferenciat, la totalitat o un sector de l’activitat de l’entitat benefi ciaria, quan no sigui possible referenciar 
la subvenció a una activitat concreta. 

PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS

10.- Principis generals
La gestió de les subvencions a què es refereix la present Ordenança s’efectuarà d’acord amb els següents principis: 
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
b) Efi càcia en el compliment dels objectius fi xats per l’Administració atorgant.
c) Efi ciència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

11.- Quantia de les subvencions
L’import de la subvenció junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa fi nalitat per altres entitats 
públiques o privades no podrà ultrapassar el cost de l’obra o de l’activitat subvencionada.

12.- Consignació pressupostària
1. Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat d’aquestes quedarà condicionada a 
l’existència de crèdit pressupostari sufi cient.
2. En la tramesa de l’expedient a la Intervenció General per al seu informe s’haurà de confeccionar el corresponent 
document comptable segons sigui la seva fase de gestió, de conformitat amb la normativa aplicable.

13.- Formes d’atorgament de la subvenció
1. Les subvencions regulades en aquesta ordenança es podran concedir mitjançant concurrència competitiva o bé 
de forma directa.
2. La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les subvencions.

14.- Concessió mitjançant concurrència competitiva
1. Conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents 
bases reguladores.
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2. L’anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les bases reguladores per les quals es regeixi el 
procediment de concessió de subvencions.
3. En el procés de selecció s’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades 
dintre del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de la sol·licitud o sol·licituds que 
compleixin els requisits previstos a les bases reguladores i obtinguin alhora una major puntuació en aplicació dels 
criteris de valoració fi xats a les pròpies bases.
4. L’Ajuntament per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el procés de selecció o no esgotar l’import 
total previst o el crèdit disponible de la corresponent aplicació pressupostària o de la bossa de vinculació. No podran 
atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determini en la convocatòria.

15.- Bases Reguladores
1. Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar 
les corresponents bases reguladores que s’aprovaran conjunta o prèviament a la convocatòria i que no podran 
contradir la present ordenança.
2. Aquestes bases podran tenir una vigència limitada o indefi nida en el temps de forma que s’apliquin només a una 
única convocatòria o a vàries.
En qualsevol cas, abans de la seva aprovació s’hauran de sotmetre preceptivament al tràmit d’informe previ de la 
intervenció.
3. Es publicarà al Butlletí Ofi cial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació anunci del contingut de les 
bases en la forma prevista a l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis de l’ens local.
4. El contingut de les bases serà, com a mínim, el següent:
a. Defi nició de l’objecte de la subvenció.
b. Indicació del període en què s’executarà l’activitat per la qual es sol·licita la subvenció.
c. Requisits que han de reunir els benefi ciaris i forma d’acreditar-los així com termini i forma en què els benefi ciaris 

han de presentar les sol·licituds.
d. Procediment de concessió.
e. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i en el seu cas la seva ponderació.
f. En el cas de les bases reguladores amb convocatòria única s’indicarà la quantia total màxima de les subvencions 

i l’aplicació pressupostària on s’imputarà l’import de la subvenció.
g. Import màxim individualitzat de les subvencions o criteris i percentatge d’aquestes respecte al cost de l’activitat 

subvencionada.
h. Composició de l’òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió.
i. Termini i forma de justifi car l’aplicació dels fons a l’activitat subvencionada.
j. Mesures de garantia que es consideri necessari constituir així com els mitjans per a la seva constitució i 

procediment de cancel·lació en supòsits de pagaments avançats llevat que es justifi qui la seva procedència.
k. Forma de pagament i, en el seu cas, possibilitat d’efectuar pagaments avançats i/o a compte.
l. Circumstàncies que podran donar lloc a la modifi cació de la resolució.
m. Termini per al seu atorgament.
n. Obligatorietat que en la activitat subvencionada fi guri la col·laboració o el logotip de l’Ajuntament, en els termes 

establerts a l’article 6.4 d’aquesta ordenança.

16.- Convocatòria
1. El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofi ci mitjançant convocatòria aprovada per 
l’òrgan competent de forma conjunta o posterior a les Bases Reguladores.
2. La convocatòria tindrà necessàriament el següent contingut:
a. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i el diari ofi cial on s’han publicat.
b. Quantia total màxima de les subvencions i aplicació o aplicacions pressupostàries on s’imputa l’import de la 

subvenció.
c. Objecte, condicions i fi nalitat de la concessió de la subvenció.
d. Indicació que la concessió s’efectuarà per concurrència competitiva.
e. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los.
f. Òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment.
g. Termini de presentació de sol·licituds.
h. Termini de resolució i notifi cació.
i. Documents que han d’acompanyar la sol·licitud.
j. Possibilitat de reformulació de sol·licituds, si s’escau.
k. Recursos contra la resolució.
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l. Criteris de valoració de les sol·licituds.
m. Mitjans de notifi cació o publicació.
3. La convocatòria serà objecte de la corresponent publicitat al tauler d’anuncis de la Corporació i al Butlletí Ofi cial 
de la Província, la qual es podrà fer de forma conjunta amb l’anunci de les Bases Reguladores en el cas que la seva 
aprovació es faci de forma conjunta amb elles.
 
17. Concessió directa
1. Les subvencions podran atorgar-se directament i no seran preceptives ni la concurrència competitiva ni la 
publicitat en els següents casos:
a) Quan estiguin consignades nominativament en el pressupost de l’Ajuntament.
b) Subvencions, l’atorgament o la quantia de les quals estigui imposada a l’administració per una norma de rang 

legal.
c) Aquelles altres subvencions en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari o altres 

degudament justifi cades que difi cultin la seva convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva.
d) Les que siguin conseqüència d’un instrument aprovat amb caràcter general o d’un acte, contracte o concert que 

hagi complert les exigències de publicitat i concurrència.
2. En el text del conveni o de la resolució de concessió s’incorporaran els següents requisits:
a) Justifi cació de la concurrència d’algun dels supòsits que habiliten la concessió directa citats en l’apartat anterior 

d’aquest article.
b) Termini d’execució de l’activitat per la que es sol·licita la subvenció.
c) Termini per justifi car la subvenció i forma de justifi cació per part del benefi ciari del compliment de la fi nalitat i de 

l’aplicació dels fons que es concideixin.
d) Possibilitat d’efectuar pagament a compte i/o anticipats i, en el seu cas, garanties que hauran d’aportar els 

benefi ciaris.
e) Indicació de la seva compatibilitat amb l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa fi nalitat 

procedents de qualsevol entitat pública o privada. Si es declara aquesta compatibilitat es preveurà l’obligació 
d’incloure en la documentació justifi cativa una relació de totes les despeses i ingressos corresponents a l’activitat 
subvencionada.

3.- Es considerarà que una subvenció està consignada nominativament al pressupost quan el nom del/de la 
benefi ciari/a fi guri en una partida inclosa en el pressupost inicial o en modifi cacions posteriors aprovades pel Ple. 
El crèdit disponible d’aquesta aplicació pressupostària serà el de la subvenció a concedir i el seu objecte fi gurarà a 
la pròpia aplicació pressupostària o en una relació integrada dins del Pla estratègic de subvencions que s’aprovarà 
conjuntament amb el pressupost.

18.- Sol·licituds
Per a la concessió de subvencions amb independència del procediment de concessió caldrà la prèvia sol·licitud del/
de la possible benefi ciari/ària en la qual s’haurà de fer constar el següent:
a) Identifi cació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa.
b) Identifi cació de qui ha de ser el/la benefi ciari/ària (amb expressió del seu DNI o NIF).
c) Memòria de l’obra o activitat a subvencionar. Quan l’objecte de la subvenció sol·licitada sigui el fi nançament 

general indiferenciat de les activitats del/de la benefi ciari/ària s’adjuntarà una memòria de les activitats a realitzar 
al llarg de l’any pel qual es sol·licita la subvenció i es justifi carà la necessitat de la subvenció.

d) Pressupost total de les despeses previstes.
e) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa fi nalitat i compromís de comunicar a 

l’Ajuntament les que s’obtinguin en el futur.
f) Compromís de complir les condicions de la subvenció.
g) Documentació acreditativa de reunir els requisits específi cs exigits.
h) Dades del compte bancari al qual, si es subvencionada l’activitat proposada es podrà transferir l’import de la 

subvenció.
i) Declaració responsable d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat social.
j) La sol·licitud contindrà un pronunciament exprés del/de la sol·licitant respecte l’autorització o negativa per tal que 

en el cas de resultar benefi ciari/a, l’Ajuntament obtingui de forma directa l’acreditació d’estar al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant certifi cats telemàtics.

 Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds o es consideri necessari ampliar la informació es podrà 
donar als/les sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies, per solucionar els defectes o omissions o 
per ampliar la informació. El termini haurà de ser el mateix per a totes les persones que havent concorregut es 
trobin afectades. 
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19.- Resolució de la concessió
1. Les sol·licituds de subvencions seran resoltes motivadament pels òrgans que tinguin atribuïda la competència 
segons la normativa vigent en cada moment. 
2. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en 3 mesos a comptar des de la fi nalització 
del termini de presentació de sol·licituds, o des de la data de presentació de la sol·licitud en el cas de la concessió 
directa, i la manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà caràcter de desestimació. 
3. Abans de la seva aprovació les resolucions de concessió s’hauran de sotmetre preceptivament al tràmit d’informe 
previ per part de la secretaria-intervenció. 
4. No podran concedir-se subvencions per import superior al que es determini a la convocatòria. 

20.- Publicitat
1. En el Butlletí Ofi cial de la Província es publicaran, durant el mes següent de cada trimestre natural, les subvencions 
concedides amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, el benefi ciari, la quantia concedida i la 
fi nalitat de la subvenció. 
2. La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà la manifestació tàcita de consentiment 
inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació en els termes establerts a l’apartat 1, 
d’acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el seu Reglament de desenvolupament, tret 
que les Bases Reguladores indiquin una altra cosa. 
3. No serà necessària la publicitat assenyalada a l’apartat anterior en els següents casos: 
a)  Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en el Pressupost de l’Ajuntament.
b)  Quan el seu atorgament i quantia, a favor d’un/una benefi ciari/a concret/a, resultin imposats per 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 s’hauran d’anunciar en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament amb la mateixa periodicitat 
prevista al punt 1 anterior i, a més, les Bases Reguladores, el conveni o la resolució de concessió podran 
preveure altres procediments de publicitat adients. 

d)  Quan la publicació de les dades del/de la benefi ciari/a, en raó de l’objecte de la subvenció, pugui ser contrària 
al respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques en virtut del que 
estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i a 
la pròpia imatge, o la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al 
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el seu Reglament de desenvolupament, i sempre i quan 
l’excepció a la publicitat assenyalada a l’apartat 1 s’hagi previst a la normativa reguladora de la subvenció. 

21.- Acceptació
1. Per a l’efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les quals s’ha concedit siguin 
acceptades, sense reserves, pel/per la benefi ciari/a en la forma i termini que assenyalin les Bases Reguladores o 
l’acord de concessió. 
Si el/la benefi ciari/a no presentés la seva acceptació en el corresponent termini o formulés reserves respecte a 
aquesta, l’Ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini per a l’acceptació o considerar 
que el benefi ciari ha renunciat a la subvenció. 
2. Les Bases Reguladores podran preveure la possibilitat que l’acceptació s’entengui efectuada de forma tàcita, 
pel fet del transcurs d’un mes des de la notifi cació de la concessió sense que el/la benefi ciari/a hagi manifestat 
expressament les seves objeccions. 
3. En el cas de subvencions instrumentades mitjançant conveni, l’acceptació s’entendrà efectuada amb la signatura 
del mateix per part del/de la benefi ciari/a. 
4. Sempre requeriran acceptació expressa aquelles subvencions no formalitzades en un conveni i en les que s’hagin 
d’efectuar pagaments anticipats. 

22.- Pagament de la subvenció
1. Amb caràcter general el pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació de les justifi cacions de 
l’activitat subvencionada. 
2. Es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant justifi cants de part de l’obra o 
activitat efectuada. 
3. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció, abans de la justifi cació, s’efectuarà en casos puntuals els quals 
s’hauran d’explicitar i justifi car adequadament en les Bases Reguladores o en l’acte de concessió. En aquest cas 
el termini per presentar les justifi cacions serà el que s’hagi establert a les corresponents Bases Reguladores o a 
l’acte de concessió. 
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4. En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es podran exigir garanties als perceptors per 
assegurar que s’efectua la totalitat de l’obra o activitat subvencionada i que es compleixen els objectius de la 
subvenció. 
No s’autoritzarà el pagament de cap subvenció a aquell/a benefi ciari/a que no hagués presentat dins del termini 
previst les justifi cacions relatives a subvencions anteriors pagades amb caràcter anticipat. 
5. En tots els casos, quan el/la benefi ciari/a sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb els deutes del benefi ciari. 
6. Si transcorregut el termini establert, el/la benefi ciari/a no ha presentat la documentació justifi cativa, l’Alcalde 
haurà de requerir-lo per tal que la presenti en el termini improrrogable de 15 dies hàbils. Si transcorregut aquest, no 
la presenta, es podrà revocar la subvenció amb reintegrament de les quantitats percebudes, si s’escau. 
7. La Junta de Govern Local vetllarà per tal que no es proposi cap pagament en favor d’aquells benefi ciaris que no 
hagin presentat dins del termini previst les justifi cacions relatives a subvencions concedides anteriorment. 

23.- Acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la seguretat social
1. No es podrà efectuar cap pagament en tant no consti acreditat fefaentment que el/la benefi ciari/a es troba al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb els articles 18 i ss. del 
RLGS. 
2. No obstant, en els supòsits previstos a l’article 24 RLGS, es podrà substituir aquesta acreditació per una declaració 
responsable. 
En aquests casos, es considerarà que la declaració responsable presentada amb la sol·licitud té una validesa 
màxima de sis mesos des de la seva emissió, de forma que no caldrà presentar-ne una de nova mentre aquest 
termini no hagi expirat. 
3. Prèvia petició de la Junta de Govern, la Secretària Interventora podrà subministrar informació sobre l’estat de 
deutes del/de la benefi ciari/a envers l’Ajuntament.

24.- Justifi cació
1. La justifi cació de les subvencions per part del/de la benefi ciari/a tindrà l’estructura i l’abast que es determini en 
les corresponents Bases Reguladores o acte de concessió, i es podrà efectuar mitjançant les modalitats que es 
relacionen a continuació: 
a)  Compte justifi catiu simplifi cat per subvencions concedides per l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs, que contindrà: 
b)  Memòria de l’actuació justifi cativa del compliment de les condicions imposades en els instruments reguladors de 

la seva concessió, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
c)  Memòria econòmica justifi cativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 75.2 del RLGS. 
2. En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes: 
a)  S’haurà de justifi car una despesa per un import igual o superior al que s’indiqui en els instruments reguladors de 

la concessió de la subvenció. Si no se n’indica cap, s’entendrà que cal justifi car un import com a mínim igual al 
de la subvenció atorgada. 

b)  S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
c)  Quan la subvenció tingui per objecte el fi nançament general d’una entitat, sigui quin sigui el percentatge de la 

subvenció en relació al Pressupost General de l’entitat, aquesta haurà de presentar com justifi cants els seus 
comptes (Balanç de situació, compte de resultats, informe d’auditoria si és obligatori o si s’ha efectuat, liquidació 
del Pressupost si és un Ens Públic, etc.) corresponents a l’exercici a que es refereixi la subvenció.

d)  Els documents justifi catius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu 
equivalent en el tràfi c jurídic mercantil o amb efi càcia administrativa i que hagin estat prèviament determinats en 
els instruments reguladors de la concessió de la subvenció. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits 
legals exigibles, i seran originals llevat que els esmentats instruments permetin la presentació de fotocòpies 
compulsades. 

3. Amb caràcter general la justifi cació de les subvencions haurà de ser presentada per l’entitat benefi ciària. 

25.- Despeses subvencionables
1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta Ordenança, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn en el termini establert per les diferents 
Bases Reguladores de les subvencions. En cap cas el seu cost podrà ser superior al valor de mercat. 
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 justifi cació 
determinat per la normativa reguladora de la subvenció. 
3. Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 euros en el cas de cost per execució 
d’obra, o de 12.000 euros en el cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
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consultoria o assistència tècnica, el benefi ciari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que 
per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre sufi cient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, 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 justifi cació, o, si s’escau, en la sol·licitud de la 
subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris d’efi ciència i economia, i s’ha de justifi car expressament en una memòria 
la seva elecció, quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 
4. En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, s’han de seguir les regles 
següents: 
a)  Les Bases Reguladores han de fi xar el període durant el qual el benefi ciari ha de destinar els béns a la fi nalitat 

concreta per a la qual es va concedir la subvenció, el qual no pot ser inferior a cinc anys, en el cas de béns 
inscribibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns. 

 En el cas de béns inscribibles en un registre públic, aquesta circumstància s’ha de fer constar en l’escriptura, 
així com l’import de la subvenció concedida, aspectes que han de ser objecte d’inscripció en el registre públic 
corresponent. 

b)  L’incompliment de l’obligació d’afectació referida en el paràgraf anterior, que es produeix en tot cas amb l’alienació 
o el gravamen del bé, és causa de reintegrament, en els termes que estableix el capítol II del títol II de la LGS, i 
aquest quedarà subjecte al pagament del reintegrament, sigui quin sigui el/la posseïdor/a, llevat que fos un tercer 
protegit per la fe pública registral o es justifi qui l’adquisició dels béns amb bona fe i títol just o en un establiment 
mercantil o industrial, en cas de béns mobles no inscribibles. 

5. Es considera satisfeta l’obligació d’afectació a què es refereix l’apartat 4 anterior quan: 
a)  Si, tractant-se de béns no inscribibles en un registre públic, són substituïts per altres que serveixin en condicions 

anàlogues a la fi nalitat per a la qual es va concedir la subvenció i aquest ús es mantingui fi ns a completar 
el període establert, sempre que la substitució hagi estat autoritzada per la Diputació de Barcelona o l’entitat 
concedent. 

b)  Si tractant-se de béns inscribibles en un registre públic, el canvi d’afectació, alienació o gravamen és autoritzat 
per la Diputació de Barcelona o l’entitat concedent. En aquest cas, l’adquiridor/a assumeix l’obligació d’afectació 
dels béns pel període restant i, en cas d’incompliment d’aquesta obligació, del reintegrament de la subvenció. 

6.  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. 
7. Les despeses fi nanceres, les despeses d’assessoria jurídica o fi nancera, les despeses notarials i registrals, i les 
despeses pericials per a l’execució del projecte subvencionat i les d’administració específi ques 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 són despeses subvencionables: 
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
c) Les despeses de procediments judicials. 
8. Els tributs són despeses subvencionables quan el/la benefi ciari/a de la subvenció els abona de manera efectiva. En 
cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació 
o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 
9. El/la benefi ciari/a 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 el qual efectivament es du a terme l’activitat. 

26.- Comprovació i conservació de les justifi cacions
1. Es comprovarà que les justifi cacions es presentin en els terminis fi xats i es podrà requerir al benefi ciari perquè 
esmeni defectes, completi la documentació o ampliï la informació.
2. Així mateix, podrà efectuar-se una fi scalització plena posterior sobre una mostra representativa de les justifi cacions 
presentades i fi scalitzades amb caràcter previ.
3. Així mateix, l’Ajuntament conservarà i custodiarà còpies acarades d’aquests documents i de qualsevol altre que 
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obrés en el seu poder durant un termini de 6 anys comptadors des de la fi nalització del termini de presentació de 
justifi cacions.

INVALIDESA, MODIFICACIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS

27.- Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions
1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió:
a)  Les indicades a l’art. 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 carència o insufi ciència de crèdit pressupostari.
2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de l’ordenament i en especial de les 
regles contingudes a la LGS de conformitat amb el que disposa l’art.63 de la Llei 30/1992 esmentada.
3. La tramitació i declaració de nul·litat s’ajustarà al que disposen l’art. 36 de la LGS i els articles 102 i 103 de la 
Llei 30/1992.

28.- Modifi cacions de la resolució de concessió
1. Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la fi nalització del termini d’execució de l’activitat subvencionada 
es podrà modifi car d’ofi ci o prèvia sol·licitud del/de la benifi ciari/ària l’import, l’activitat el termini d’execució i altres 
obligacions quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a)  quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.
b)  Quan el/la benefi ciari/a 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 fi xat en les bases reguladores.

c)  Quan el/la benefi ciari/a no hagi justifi cat la totalitat de l’import de les despeses subvencionables previstes a les 
bases reguladores o en el conveni que les reguli.

2. Així mateix, quan es consideri oportú es podrà concedir una pròrroga del termini de presentació de les justifi cacions 
d’ofi ci o prèvia sol·licitud del/de la benefi ciari/a la qual s’haurà d’aprovar abans de la fi nalització del termini inicial.
3. Les pròrrogues dels terminis d’execució i/o justifi cació que eventualment poguessin concedir-se no podran 
superar la meitat del termini inicial.
4. En el supòsit de les modifi cacions tramitades d’ofi ci serà necessari efectuar el tràmit d’audiència prèvia del 
benefi ciari per un període de 10 dies.
5. El/la benefi ciari/a pot renunciar a la subvenció i quedarà alliberat/da de la càrrega a la qual es trobi sotmesa aquella 
i perdrà el dret a exigir-la. La renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o al seu cobrament. En 
el cas de subvencions ja satisfetes el/la benefi ciari/a ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.
6. Totes les modifi cacions substancials hauran de ser objecte de publicitat pels mateixos mitjans utilitzats per a la 
concessió inicial.

29.- Reintegrament de subvencions ja satisfetes
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció l’import defi nitiu d’aquesta sigui inferior 
a l’import pagat el/la perceptor/a estarà obligat/da a reintegrar l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar el/la benefi ciari/a que hagi percebut la subvenció falsejant les 
condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial 
de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de justifi car en els terminis establerts; per 
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control fi nancer i en els altres supòsits previstos en 
la normativa de la LGS.
3. El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions generals sobre procediments 
administratius.
4. El procediment de reintegrament s’iniciarà d’ofi ci per acord exprés de l’òrgan competent, bé per iniciativa pròpia o 
bé com a conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada d’altres òrgans, per denúncia o a conseqüència de 
l’informe de control fi nancer emès per la Intervenció i ha d’indicar la causa que determini el seu inici, les obligacions 
incomplertes pel/per la benefi ciari/a i l’import de la subvenció afectat.
5. En la tramitació del procediment s’ha de garantir, en tot cas, l’audiència de l’interessat/ada mitjançant la notifi cació 
de la resolució d’inici i la concessió d’un termini de 15 dies per tal que al·legui el que consideri oportú o presenti els 
documents que estimi pertinents.
6. La resolució del procediment de reintegrament ha d’identifi car l’obligat/da a la devolució, les obligacions 
incomplertes acreditades, la causa de reintegrament que concorre entre les previstes a l’art. 37 de la LGS i l’import 
de la subvenció a reintegrar junt amb la liquidació dels interessos de demora.
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7. El termini màxim per resoldre i notifi car la resolució del procediment de reintegrament és de 12 mesos des de 
la data de l’acord d’iniciació, sens perjudici de les possibilitats generals d’ampliació o suspensió que preveu la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú.
8. El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notifi cat la resolució expressa produeix la caducitat del procediment 
sens perjudici de continuar les actuacions realitzades fi ns la fi nalització del termini esmentat.
9. Les resolucions i acords en matèria de reintegrament de subvencions exhaureixen la via administrativa.
10. La resolució es notifi carà a l’interessat/da requerint-lo/la per realitzar el reintegrament corresponent en el termini 
i forma previstos al Reglament General de Recaptació.
11. En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regirà pel que disposen els arts. 36 a 43 
de la LGS i 91 a 101 del RLGS.

INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS

30.- Concepte d’infracció
Als efectes de la present ordenança constitueixen infracció administrativa den matèria de les subvencions atorgades 
per aquesta corporació les accions o omissions tipifi cades a la LGS les quals seran sancionades, fi ns i tot, a títol 
de simple negligència.

31.- Responsables
Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions atorgades per aquesta corporació, 
les accions o omissions tipifi cades a la Llei General de Subvencions les quals seran sancionades fi ns i tot a títol de 
simple negligència.

32.- Supòsits de no responsabilitat 
Les accions u omissions tipifi cades com infraccions administratives en matèria de subvencions no donaran lloc a 
responsabilitat per infracció administrativa en els supòsits següents:
a) Quan siguin realitzades per qui no tingui capacitat d’obrar
b) En cas de força major
c) Quan es derivin d’una decisió col·lectiva d’un òrgan col·legiat i el presumpte infractor hagués votat en contra o 

no hagués assistit a la reunió en la qual es va adoptar.

33.-Classes d’infraccions
1. Les infraccions en matèria de subvencions es classifi quen en lleus, greus i molt greus.
2. Són infraccions lleus les tipifi cades a l’article 56 LGS.
3. Són infraccions greus les tipifi cades a l’article 57 LGS.
4. Són infraccions molt greus les tipifi cades a l’article 58 LGS.

34.- Classes de sancions
1. Les sancions per infraccions lleus seran les previstes a l’article 61 LGS.
2. Les sancions per infraccions greus seran les previstes a l’article 62 LGS.
3. Les sancions per infraccions molt greus seran les previstes a l’article 63 LGS.
4. En el cas de sancions pecuniàries sempre s’aplicaran les quanties fi xades a l’article 59 LGS.

35.- Graduació de les sancions
Les sancions per infracció en matèria de subvencions es graduaran, en cadascun dels casos, en els termes de 
l’article 60 LGS i atenent als següents criteris:
a) Reincidència.
b) Resistència, negativa o obstrucció a les actuacions de control.
c) Utilització de medis fraudulents en la comissió d’infraccions.
d) Ocultació a l’Administració de les dades necessàries per verifi car l’aplicació de la subvenció rebuda.
e) Retard en el compliment de les obligacions formals.

36.- Prescripcions
1. Les infraccions prescriuran en el termini de 4 anys des del dia en què la infracció s’hagués comès.
2. Les sancions prescriuran als quatre anys a comptar des del següent dia a aquell que hagués adquirit fermesa la 
resolució en què es va imposar la sanció.
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3. La prescripció de la sanció de de la infracció s’aplicarà d’ofi ci sense perjudici que la seva declaració pugui ser 
sol·licitada per l’interessat.
4. El termini de prescripció es podrà interrompre en el supòsits previstos a l’article 132 de la Llei 30/1992.

37.- Procediment
1. només podrà imposar-se una sanció en virtut d’un procediment en el qual es garantirà, en tot cas, l’audiència a 
l’interessat/da i que serà tramitat conforme el que disposa el capítol segon del Títol IX de la llei 30/1992.
2. El procediment s’iniciarà d’ofi ci.
Els acords d’imposició de sancions posen fi  a la via administrativa.

38.- Responsabilitat i extinció de la responsabilitat.
1. Respondran solidàriament de la sanció pecuniària els/les membres, participis o cotitulars de les entitats a les 
qual es refereix l’article 11.3 de la LGS en proporció a les seves participacions i en els termes de l’article 69.1 LGS.
2. Respondran subsidiàriament de la sanció pecuniària els/les administradors/res de les societats o aquells/es que 
ostentin la representació legal d’altres persones jurídiques en els termes dels punts 2, 3 i 4 de l’article 69 de la LGS.
3. La responsabilitat derivades de les infraccions s’extingeix pel pagament, pel compliment de la sanció, per 
prescripció o per mort del benefi ciari.

39.- Responsabilitat administrativa, comptable i penal.
La responsabilitat administrativa serà exigida de conformitat amb el que preveuen l’art. 176 i següents de la Llei 
General Pressupostària.
Les responsabilitats comptable i penal s’exigiran pels òrgans competents de conformitat a la normativa que regula 
el Tribunal de Comptes i el que es disposa sobre aquesta matèria en el Codi Penal. >>

Vilalba dels Arcs, 15 de novembre de 2012.
L’alcalde, Francesc Domènech Solé.
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