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Assumpte

APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LES BASES
ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR L'ATORGAMENT DE
LES SUBVENCIONS A LES ENTITATS ESPPORTIVES 2017
(EXPEDIENT 1275/2017)

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 01 DE
MARÇ DE 2017 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
404.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN
DE REGIR L'ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS A LES ENTITATS ESPPORTIVES
2017 (EXPEDIENT 1275/2017)
Identificació de l’expedient: Bases específiques que han de regir el procediment
d’atorgament de les subvencions a les entitats esportives 2017.
Tràmit: Acord.
Fets
1. La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Salou, un any més, vol contribuir al foment de
la pràctica esportiva, per tal de potenciar les organitzacions esportives del municipi i
garantir-ne la qualitat, la seva capacitat de gestió, per tal de promocionar l’esport entre els
habitants del nostre municipi.
2. La Secretaria General de l’Ajuntament ha informat en data 28 de febrer de 2017.
3. En aquest tràmit no és preceptiu l’informe de la Intervenció, d’acord amb les instruccions
trameses a maig de 2016. “L’aprovació de les Bases – sense fase comptable”- .
Fonaments de Dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), els preceptes bàsics de
la qual són aplicables a totes les administracions públiques.
Article 17 “1. En el ámbito de la Administración General del Estado, así como de los
organismos públicos y restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica
propia vinculadas o dependientes de aquélla, los ministros correspondientes establecerán las
oportunas bases reguladoras de la concesión.
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Las citadas bases se aprobarán por orden ministerial, de acuerdo con el procedimiento
previsto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y previo
informe de los servicios jurídicos y de la Intervención Delegada correspondiente, y serán
objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
No será necesaria la promulgación de orden ministerial cuando las normas sectoriales
específicas de cada subvención incluyan las citadas bases reguladoras con el alcance previsto
en el apartado 3 de este artículo.
2. Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán
aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza
general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades
de subvenciones.
3. La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como
mínimo, los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la subvención.
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención, y, en
su caso, los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del
apartado 3 del artículo 11 de esta ley, y forma y plazo en que deben presentarse las
solicitudes.
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se
refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley.
d) Procedimiento de concesión de la subvención.
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los
mismos.
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de
concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución.
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar
la adecuada justificación de la subvención.
i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su
caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la
aplicación de los fondos percibidos.
j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de
garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la
resolución.
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m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con
motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para
determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el
importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad”.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 176, 25 de juliol de 2006).
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de Bases de Règim Local.
4. L’activitat de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques dels ens locals es troba
regulada als articles 239 i següents 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 (TRLMC).
5. El Títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
6. La principal fórmula per al foment i promoció d’activitats socials per part dels ens locals és
la subvenció, regulada als articles 118 i següents del ROAS.
7. Decret de l’Alcaldia núm. 2443, de data 7 de juny de 2016, de delegació de competències
de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local, publicat al BOPT núm. 137, de data 19 de juliol de
2016.
Acord
Vista la proposta del regidor delegat d’Esports, la Junta de Govern Local ACORDA, per
unanimitat, el següent:
1.
Aprovar inicialment les Bases específiques que han de regir
subvencions a les entitats esportives 2017.

la concessió de les

“BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES
ENTITATS ESPORTIVES 2017.
“1.- OBJECTE.
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L’ objecte de les presents bases, es definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir
per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació dels ajuts que atorgui
aquest Ajuntament de Salou a traves de la seva Regidoria d’Esports pels projectes de
caràcter esportiu que tinguin com a objectiu el foment de la pràctica esportiva, la iniciació a
la practica esportiva en escoles esportives i la participació en competicions d’alt nivell, tant
per part de clubs, associacions, fundacions i entitats esportives, com per a esportistes que
competeixen en modalitats individuals amb llicència esportiva en vigor i amb una projecció
de futur certificada, d’acord amb el estableix el Decret 179/1995 de 13 de juny de la
Generalitat de Catalunya.
Els ajuts econòmics hauran de fomentar activitats esportives i seran atorgades per activitats,
projectes i esdeveniments esportius que formin part del funcionament ordinari i extraordinari
de les entitats.
2.- EL RÈGIM JURÍDIC








Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i
eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la
normativa de subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap dret a
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors (tret que s’hagin concedit amb
caràcter plurianual) i no es poden al·legar com a precedent.
L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès
general i tenen caràcter no devolutiu.
La concessió i gestió de les subvencions a que es refereix aquesta ordenança
s’efectuarà d’acord amb els següents principis:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no
discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’administració atorgant.
c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
El procediment per a la concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant
convocatòria.
La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, d’acord amb la seva
normativa reguladora i la legislació de règim local.

3.-BENEFICIARIS
Tindran la condició de beneficiaris:
3.1. La persona física que hagi de realitzar l’activitat/s en l’àmbit objecte d’aquestes bases,
que fonamenti el seu atorgament o que es trobi en la situació que legitimi la seva concessió.
3.2. Els esportistes individuals que acreditin tenir domicili social a Salou amb una antiguitat
mínima d'1 any.
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3.3. Les entitats esportives que tinguin equips de base o escola esportiva.
3.4. Les entitats sense escola que tinguin algun equip que participi en categories d’alt nivell
esportiu.
3.5. No podran ser beneficiaris d’aquesta convocatòria les persones físiques o entitats en les
quals concorri alguna de les prohibicions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17
novembre, general de subvencions.
3.6. Associacions esportives.
En qualsevol cas, els beneficiaris hauran d’acreditar, la seva inscripció en el registre públic
municipal corresponent i la seva constitució amb seu al municipi de Salou.
4.- ACTIVITATS O PROJECTES SUBVENCIONABLES
4.1. Seran subvencionables les activitats programades i les despeses derivades de
l’organització d’actes i activitats esportives o relacionades amb la promoció de l’esport.
I concretament aquelles despeses/costos que siguin necessaris/àries per a l’execució del
projecte, les vinculades clarament a les activitats previstes en el mateix i facin possible la
consecució dels objectius i de les finalitats que fomenten l’atorgament de la subvenció, les
previstes en el pressupost presentat amb la sol·licitud o degudament autoritzades en canvis
posteriors i que s’efectuïn i/o corresponguin al període d’execució del projecte.
4.2. En cap cas seran despeses subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.
4.3. Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els aboni
efectivament. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la
renda.
4.4. Una vegada esgotat el crèdit disponible, no es concediran més subvencions, encara que
els i les sol·licitants reuneixin la totalitat dels requisits exigits per la seva obtenció, llevat de
que l’òrgan competent procedeixi a ampliar el crèdit de la línia de subvenció.
4.5. En tot cas i amb independència de les subvencions que s’atorguen en virtut de la
present convocatòria, la Regidoria d’Esports, es reserva el dret de modificar o ampliar el seu
contingut en funció de criteris esportius i de promoció de l’esport al municipi de Salou.
4.6. Amb caràcter excepcional, i amb informe tècnic justificat i validat per la regidoria, és
podran atorgar subvencions a aquelles entitats de nova creació que sorgeixin durant
l’exercici i que no s’hagin pogut acollir a les bases anuals sempre i quan es tracti d’activitats/
projectes de foment de l’activitat esportiva, activitats de formació i promoció de l’esport i
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s’acreditin raons d’interès públic, social o econòmic, o d’altres degudament justificades i
existeixi la suficient i adequada la consignació pressupostària.
4.7. Els projectes o activitats puntuals sense ànim de lucre dedicades a la promoció de
l’esport.
5.- OBLIGACIONS I REQUISITS DEL BENEFICIARIS
Seran obligacions del beneficiari, sense perjudici d’altres que resultin de la normativa
aplicable les següents:
 Acreditar

el compliment dels requisits i de les condicions que determinin la concessió de la
subvenció i/o ajut.
 Executar les activitats objecte de la subvenció i/o ajut concedit.
 Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat prevista en l’acord
d’atorgament.
 Comunicar la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions amb la mateixa finalitat
procedents de qualsevol altra administració o entitat pública o privada no previstes en el
moment de sol·licitar la subvenció. En cap cas, la subvenció atorgada, per si sola o
conjuntament amb altres ajuts o subvencions podrà ser superior al cost de l’actuació.
 Presentar davant d’aquesta Regidoria la memòria esportiva de l’any o de la temporada
passada on es detallin els resultats obtinguts per l'entitat/associació/esportista individual, la
liquidació del pressupost i el compte de pèrdues i guanys degudament detallat.
 Estar sotmès a les actuacions de comprovació per part de l’Ajuntament de Salou amb el
compromís d’aportar tota la informació requerida.
 Fer constar expressament el patrocini o col·laboració municipal en tota la informació,
publicació pròpia de l’activitat, competició o actuacions subvencionades per aquest
Ajuntament, així com en la difusió escrita, gràfica, radiofònica o televisiva de la mateixa.
 Fer la publicitat de les activitats subvencionades en llengua catalana. Cas d’ utilitzar-se
diverses llengües, català o castellà, el català sempre ha de tenir tractament de preferència.
 Acreditar que es troba al corrent de les obligacions fiscals i tributaries amb aquest
Ajuntament i amb la Seguretat Social.
 Col·laborar en activitats esportives o de caràcter benèfic, social o cultural que organitzi
l’Ajuntament de Salou, sempre que no afecti al desenvolupament normal de les activitats
pròpies del club.
 Específicament a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions al Decret
887/2003, de 17 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei de subvencions, de
17 de novembre i qualsevol altra en aplicació de la normativa vigent.
 La realització del programa o de les activitats per les quals fora concedida la subvenció serà
d’exclusiva responsabilitat del sol·licitant, així com també estaran al seu càrrec els mitjans
humans i materials que es necessitin.
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5.1. REQUISITS PER A ENTITATS ESPORTIVES I ASSOCIACIONS ESPORTIVES
- Estar legalment constituïda i inscrita en el registre d’Associacions.
- Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Salou, estar corrent amb
la Seguretat Social i l’Agència Tributària i ha de ser previ a l’atorgament de la subvenció.
- Tenir domicili social a Salou amb una antiguitat mínima d' 1 any.
- Tenir capacitat jurídica d’obrar i no tenir finalitat de lucre.
- Disposar de l’estructura i capacitat suficient per garantir el compliment de l’activitat per la
qual es sol·licita la subvenció.
5.2. REQUISITS PER A ESPORTISTES INDIVIDUALS
- Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Salou, estar corrent amb
la Seguretat Social i l’Agència Tributària i ha de ser previ a l’atorgament de la subvenció.
- Tenir domicili social a Salou amb una antiguitat mínima d’1 any.
- Tenir capacitat jurídica d’obrar i no tenir finalitat de lucre.
- Disposar de l’estructura i capacitat suficient per garantir el compliment de l’activitat per la
qual es sol·licita la subvenció.
- Disposar de llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva.
6.- LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
6.1. Les sol·licituds de concessió de subvencions es presentaran al registre general de la
corporació i hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:
a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa.
b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari.
c) Acord dels òrgans representatius de l’entitat sol·licitant o escrit del representant o de la
persona física, que justifiqui la necessitat de la subvenció sol·licitada.
d) Memòria de les activitats per a les que es sol·licita la subvenció, acompanyada del
pressupost detallat per activitats i partides.
e) Declaració formal de les subvencions percebudes o sol·licitades a altres institucions
públiques o privades per a la mateixa activitat i compromís de comunicar a l’Ajuntament les
que s’obtinguin en un futur.
f) Documentació que acrediti el compliment dels requisits específics exigits.
g) Dades bancàries, on, si l’activitat proposada es subvencionada, es podrà transferir l’import
de la subvenció.
h) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries, incloent les referents a
aquesta Ajuntament, i front a la Seguretat Social. En cas de signar autorització, des de
Ajuntament es pot fer la consulta.
i) Compromís de complir les condicions de la subvenció.
j) La resta de documentació que es sol·licita a la clàusula 7 de les presents Bases
específiques.
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6.2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits abans esmentats o, si escau, els establerts a en
aquestes Bases especifiques, l’instructor requerirà a l’interessat per a que els esmeni en un
termini màxim i improrrogable de cinc dies, advertint-li que en cas contrari se’l tindrà per
desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució que s’haurà de dictar en els termes establerts a
l’article 68 de la Llei 39/2015.
L’eficàcia d’aquesta convocatòria i la seva resolució està sotmesa a la condició suspensiva de
l’existència del crèdit adequat i suficient en la mencionada anualitat.
7.- DOCUMENTACIÓ (MODELS ADJUNTS)
7.1. Per demanar subvenció o ajut econòmic caldrà adjuntar la documentació facilitada per
aquesta Regidoria mitjançant uns models normalitzats de sol·licitud. En cas que l’Ajuntament
disposi del DNI, CIF, nº compte, empadronament, etc, no caldrà presentar-ho .Els
documents en qüestió son els següents:
ENTITATS ESPORTIVES ,ESPORTISTES INDIVIDUALS i ASSOCIACIONS ESPORTIVES
 Relació actualitzada dels membres de la Junta Directiva.
 Sol·licitud de subvenció per a activitat esportiva que contindrà les dades de la persona
representant ( nom i cognoms, DNI, domicili, càrrec…) i de l’entitat sol·licitant (denominació,
CIF, domicili social, número de registre municipal d’entitats,…).
 Certificat bancari de la llibreta o compte corrent al qual, si pertoca, s’haurà de fer el
pagament de la subvenció. Si aquest certificat ja es va acreditar en anteriors convocatòries
de subvenció, no serà necessària la seva presentació.
 Memòria de les activitats ordinàries realitzades i planificades per la temporada per la qual
es demana la subvenció.
 Balanç econòmic d’ingressos i despeses del club de la temporada esportiva que
correspongui i resultat de la liquidació del pressupost de la temporada anterior certificat pel
secretari i amb el vist-i-plau del president del club.
 Caldrà fer constar amb obligatorietat les despeses federatives, quota de socis o jugadors,
nòmines d’esportistes, monitors, entrenadors i resta de personal del club, despeses de
transport, compra de material esportiu, espònsors i publicitat. Totes aquestes despeses
s’hauran de justificar mitjançant factures o rebuts que seran degudament comprovats pel
Departament de Intervenció de Fons i l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Salou.
 Fotocopia de la titulació i currículum dels monitors i entrenadors del club i de la seva
escola esportiva.
 Declaració formal de les subvencions percebudes o sol·licitades a altres institucions
públiques o privades per a la mateixa activitat i compromís de comunicar a l’Ajuntament les
que s’obtinguin en un futur.
 A la corresponent sol·licitud normalitzada, haurà d’ acompanyar -se la següent
documentació:
 Fotocopia del DNI del representant legal, si s'escau.
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Fotocopia del Codi d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària, si s'escau.

7.2. Cas de demanar subvenció per l’organització d’una activitat puntual caldrà presentar el
pressupost previst i la fitxa tècnica del projecte pel qual es demana la subvenció.
7.3. Atès que el balanç econòmic i la programació de les activitats de l’entitat que es
presenta amb la sol·licitud serveix de referència a l’hora d’atorgar la quantitat de les
subvencions i, atès que s’observa que els pressupostos inicials no corresponen amb les
despeses finals, cal que aquest balanç econòmic s’ajusti el màxim a la realitat, en cas
contrari l’òrgan competent podrà acordar l’ inici del procediment de revocació de la
subvenció en la part proporcional no justificada.
8.- LA QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
8.1. L’ import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del pressupost total del projecte, llevat
que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d’activitats esportives de gran interès
públic i/o cultural i de foment de l'esport, que no es podrien portar a terme sense la
percepció d’una subvenció que excedeixi aquest percentatge. La justificació d’aquesta raó ha
de fer-se de manera expressa a la Memòria de la subvenció i quan es justifiqui la subvenció
atorgada.
8.2. Quedarà a càrrec del peticionari l’aportació de la resta del cost, o bé directament o per
cofinançament de tercers ( ens públics o privats).
9.- CRITERIS DE VALORACIÓ
9.1. Per a la concessió de les subvencions es valoraran fins a un màxim de 100 punts en
atenció als següents criteris:
1.- MEMÒRIA  Fins a un màxim 55 %
És d'obligatori que a la memòria quedin reflectits de manera específica i explicada els
següents ítems:
1.1.- Qualitat del programa a desenvolupar.
1.2.- Capacitat de Gestió i Organigrama.
1.3.- Trajectòria i continuïtat.
1.4.- Activitats i resultats esportius de l´any 2016 o temporada 2015-2016
1.5.- Planificació d'Activitats i esdeveniments per l'any 2017 o temporada 2016-2017.
1.6.- Implantació Social.
1.7.- Concurrències d´ altres finançaments.
1.8.- Pressupost.
2.- EQUIPS/CATEGORIA/NIVELL COMPETICIÓ  Fins a un màxim 25 %
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Models oficials adjunts número 4 i 5
2.1. Categoria dels equips.
2.2. Àmbit de competició
3.- PARTICIPANTS  Fins a un màxim 15 %
Model oficial adjunt número 3
3.1. Volum de participació i nombre d´ esportistes.
3.2. Nombre de llicències esportives.
4.- COL·LABORACIÓ DE L´ ENTITAT AMB L´ AJUNTAMENT  Fins a un màxim 5 %.
4.1. Nombre de col·laboracions en esdeveniments organitzats pel departament d’esports.
4.2. Nombre de participants per entitat en esdeveniments organitzats pel departament
d’esports.
4.3. Organització de tornejos i/o campus.
9.2.Programes extraordinaris, esportistes individuals i associacions.
Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció els mateixos clubs i entitats assenyalades a la
base anterior.
Les ajudes a programes estaran referides a les següents activitats realitzades al municipi de
Salou i/o participació en esdeveniments esportius:
 programes de promoció esportiva, xerrades, cursets, cicles, etc.
 trobades entre diversos clubs o ciutats que promocionin l’activitat esportiva i el nom
de Salou. No es tindran en compte les competicions del calendari oficial.
 activitats esportives de caràcter popular.
Per a la concessió d’aquestes subvencions, es valorarà fonamentalment els següents
aspectes:
 L’ interès general del municipi per l’activitat sol·licitada i que el programa presentat
tingui un clar interès social i esportiu.
 Que el programa presentat sigui desenvolupat per personal tècnicament qualificat a
escala esportiva.
 L’àmbit del programa, local, comarcal, provincial, autonòmic, nacional o internacional.
10.- PROCEDIMENT
Normativa aplicable



Els procediments de concessió de subvencions per a les activitats previstes en
aquesta ordenança, hauran d’ajustar-se a la mateixa, i en allò no previst a la
normativa aplicable:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 1021
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
ENGME
Codi de verificació

²66073B381W111O4C16UVR»
²66073B381W111O4C16UVR»
66073B381W111O4C16UV

Codi de document

66073B381W111O4C16UV

SEC11I07D













Núm. d’expedient

1275/2017

01-03-17 12:45

Decret 887/2003, de 17 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei de
subvencions, de 17 de novembre.
La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració Local (articles 25 i 72 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Articles 189.2 i 214.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Els articles 239 i 240 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Els articles 118 i 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
Llei 39/2015, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Llei 40/2015, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Les Bases d’Execució del pressupost municipal.
Les Bases generals de subvencions.
Les Bases específiques que s’aprovin amb la convocatòria.
Altra normativa concordant en la matèria.

Principis generals.
Amb caràcter general i sens perjudici dels criteris propis que s’estableixin a les respectives
convocatòries, aquestes hauran de respectar per a l’atorgament de les subvencions, en tot
cas, els principis següents:
a) Interès general de l’activitat i benefici per als ciutadans de Salou.
b) Inexistència o dèficit d’activitats anàlogues.
c) Prioritat per a aquelles activitats que sense la subvenció resultarien de difícil posada en
funcionament.
Principis econòmics.
1. La quantia de les subvencions podrà venir determinada de forma individualitzada o bé
resultar de l’aplicació dels percentatges destinats a despeses o activitats que es fixin a la
convocatòria.
En qualsevol cas, la quantia màxima subvencionable no podrà superar l’import sol·licitat ni el
total de l’activitat.
2. Sempre que així s’estableixi a la respectiva convocatòria, l’import no concedit podrà
prorratejar-se entre el beneficiaris de la convocatòria, sense superar l’import màxim global.
Iniciació.
1. La concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs, és la forma ordinària de
concessió de les subvencions.
D’acord amb el procediment previst a continuació, en el concurs s’examinaran conjuntament
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 la
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respectiva convocatòria i obtingui, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels
criteris de valoració fixats a aquesta última.
2. El procediment per a la concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant
convocatòria.
3. La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, o per l’òrgan superior dels
organismes autònoms i entitats dependents de la corporació, d’acord amb la seva normativa
reguladora.
4. La convocatòria es sotmetrà a informació pública com a mínim per un termini de vint dies
i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació.
Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
5. Les convocatòries de subvencions que s’aprovin s’hauran d’ajustar a la present ordenança,
fent-ne una remissió expressa al contingut de la mateixa, i hauran de tenir com a mínim el
següent contingut:
a) Crèdits pressupostaris als que s’imputi la subvenció i quantia total màxima de les
subvencions convocades dintre dels crèdits disponibles o, en el seu defecte, quantia
estimada de les subvencions, atenent en tot cas a l’establert a les Bases d’execució del
pressupost municipal.
b) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
c) Expressió de què la concessió s’efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva.
d) Beneficiaris i, si escau, dels membres de les entitats previstes als apartats 2 i 3 de l’article
7 d’aquesta ordenança, requisits que hauran de reunir per a l’obtenció de la subvenció i la
forma d’acreditar-los.
e) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
f) Termini de presentació de sol·licituds.
g) Documents i informacions que s’hagin d’acompanyar a la petició.
h) Termini de resolució i notificació.
i) Si escau, possibilitat de reformulació de sol·licituds d’acord amb el disposat a l’article 17.6
d’aquesta ordenança i l’article 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
j) Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i òrgan davant del que s’ha
d’interposar els corresponents recursos.
k) Criteris objectius de valoració de les sol·licituds i atorgament de la subvenció i, si escau,
ponderació d’aquests.
l) Mitjans de notificació o publicació, d’acord amb el disposat als articles 40 a 46 de la Llei
39/2015.
m) Les garanties a favor dels interessos públics, si és procedent.
n) Fer constar l’obligatorietat que en l’activitat subvencionada consti el patrocini o el logotip
de l’Ajuntament de Salou.
6. Les sol·licituds de concessió de subvencions es presentaran al registre general de la
corporació i hauran d’anar acompanyades de la següent documentació, llevat de previsió
expressa en contrari a la convocatòria:
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a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa.
b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari.
c) Acord dels òrgans representatius de l’entitat sol·licitant o escrit del representant o de la
persona física, que justifiqui la necessitat de la subvenció sol·licitada.
d) Memòria de les activitats per a les que es sol·licita la subvenció, acompanyada del
pressupost detallat per activitats i partides.
e) Declaració formal de les subvencions percebudes o sol·licitades a altres institucions
públiques o privades per a la mateixa activitat i compromís de comunicar a l’Ajuntament les
que s’obtinguin en un futur.
f) Documentació que acrediti el compliment dels requisits específics exigits.
g) Dades bancàries, on, si l’activitat proposada es subvencionada, es podrà transferir l’import
de la subvenció.
h) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries, incloent les referents a
aquesta Ajuntament, i front a la Seguretat Social.
i) Compromís de complir les condicions de la subvenció.
j) Qualsevol altra documentació o justificació, que a efectes de comprovació o concreció de
dades, estableixin les respectives convocatòries.
7. Sempre que així s’estableixi en les convocatòries es podrà admetre la substitució de la
presentació de determinats documents per una declaració responsable del sol·licitant. En
aquest supòsit, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la subvenció, es
requerirà la presentació de la documentació que acrediti la realitat de les dades contingudes
en l’esmentada declaració, en un termini no superior a 15 dies.
8. Si la sol·licitud no reuneix els requisits abans esmentats o, si escau, els establerts a la
respectiva convocatòria, l’instructor requerirà a l’interessat per a que els esmeni en un
termini màxim i improrrogable de deu dies, advertint-li que en cas contrari se’l tindrà per
desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució que s’haurà de dictar en els termes establerts a
l’article 68 de la Llei 39/2015.
Òrgan d’instrucció.
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà als tècnics dels
serveis municipals de la regidoria que promogui la convocatòria.
2. L’òrgan d’instrucció realitzarà d’ofici quantes actuacions consideri necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de
formular la proposta de resolució.
Proposta de resolució provisional.
1. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat sobre
l’avaluació de les sol·licituds presentades, formularà proposta de resolució provisional,
degudament motivada, que es notificarà als interessats en la forma que estableixi la
convocatòria, i es concedirà un termini de deu dies per presentar al·legacions.
Es podrà prescindir d’aquest tràmit d’audiència quan no constin en el procediment ni siguin
tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats.
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En aquest supòsit, la proposta de resolució provisional formulada tindrà el caràcter de
definitiva. En l’expedient de concessió de subvencions constarà l’informe de l’òrgan
instructor, on s’especifiqui que de la informació que consta a l’expedient es desprèn que els
beneficiaris compleixen els requisits necessaris per accedir-hi.
2. La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent, es notificarà als interessats
que hagin estat proposats com a beneficiaris a la fase d’instrucció, per a que comuniquin la
seva acceptació.
3. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del beneficiari
proposat en front de la corporació, mentre no li hagi estat notificada la resolució definitiva de
la concessió.
Òrgan concedent.
1. L’òrgan competent per a concedir o denegar les subvencions és la Junta de Govern Local.
2. L’òrgan col·legiat trametrà la proposta de concessió de la subvenció a l’òrgan concedent
per mitjà de l’òrgan instructor.
3. L’òrgan concedent podrà deixar desert el concurs o no exhaurir l’import total previst o el
crèdit disponible de la corresponent partida pressupostària o de la seva bossa de vinculació,
sense que es puguin atorgar subvencions per quantia superior a la que es determini a la
convocatòria.
Resolució.
1. Un cop aprovada la proposta de resolució definitiva i d’acord amb el disposat i 21 a 26 de
la Llei 39/2015 , si escau, a la corresponent convocatòria, l’òrgan concedent resoldrà el
procediment.
2. La resolució es motivarà de conformitat amb allò que disposi la corresponent
convocatòria, havent de quedar, en tot cas, acreditats en el procediment els fonaments de la
resolució que s’adopti.
3. La resolució, a més d’especificar el sol·licitant o relació de sol·licitants als que es
concedeixi la subvenció, farà constar, si escau, de manera expressa, la desestimació de la
resta de sol·licituds.
4. Es termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis
mesos, llevat que una norma amb rang de llei estableixi un termini superior o així vingui
previst a la normativa de la Unió Europea. El termini es computarà a partir de la publicació
de la corresponent convocatòria, llevat que aquesta posposi els seus efectes a una data
posterior.
5. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als
interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de
la subvenció.
6. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d’activitats a desenvolupar pel
sol·licitant i l’import de la subvenció de la proposta de resolució provisional sigui inferior a
aquell que figura a la sol·licitud presentada, s’instarà del beneficiari, si així s’ha previst a la
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convocatòria, la reformulació de la seva sol·licitud per a ajustar els compromisos i condicions
a la subvenció atorgable, en un termini màxim de deu dies.
Si així no ho fes, se’l tindrà per desistit de la seva petició, circumstància que haurà de ser
notificada d’acord amb el previst a l’article 68 de la Llei 39/2015.
Un cop que la sol·licitud tingui la conformitat de l’òrgan col·legiat, es remetrà amb les
actuacions efectuades a l’òrgan concedent perquè dicti resolució.
El qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds haurà de respectar l’objecte, condicions i
finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de les
sol·licituds.
Notificació de la resolució.
La resolució del procediment es notificarà a tots els interessats d’acord amb el disposat als
articles 40 a 46 de la Llei 39/2015.
11. – ACCEPTACIÓ
11.1. Per a l’ efectivitat de la subvenció serà necessari que aquesta i les condicions amb les
quals s’ha concedit siguin acceptades per escrit, sense reserves, pel beneficiari, en el termini
de 10 dies.
11.2. Si el beneficiari no presta la seva acceptació en el corresponent termini es considerarà
que l’acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. A
tal efecte, si els beneficiaris, notificada la resolució, d’atorgament de la subvenció, no estan
interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per
manifestar de forma expressa a l’ ens concedent la seva renúncia, sense perjudici del dret
que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar la resolució d’atorgament de la subvenció en
els termes que s’estableix a la normativa vigent.
12.- JUSTIFICACIÓ I EL CONTROL
12.1. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels
objectius previstos en la concessió de la subvenció, es documentarà per mitjà de la rendició
del compte justificatiu, que constitueix un acte obligatori del beneficiari, en la qual s’haurà
d’incloure, sota responsabilitat del declarant, els justificants de la despesa o qualsevol altre
document amb validesa jurídica que permeti acreditar el compliment de l’objectiu de la
subvenció.
Aquest compte justificatiu haurà d’incloure una declaració de les activitats realitzades que
hagin estat finançades amb la subvenció i el seu cost, desglossant cadascuna de les
despeses realitzades. Aquestes despeses s’acreditaran mitjançant factures i demés
documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia administrativa, i es procedirà a la seva compulsa.
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Quan les activitats hagin estat finançades, a més de amb la subvenció amb fons propis o
altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’ import, procedència i
aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.
Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d’una entitat o d’una activitat,
sigui quin sigui el percentatge de la subvenció en relació al pressupost general de l’entitat,
aquesta haurà de presentar com a justificants els seus comptes anuals (balanç de situació,
comptes de resultats, informe d’auditoria si és obligatori, etc….) corresponent a l’exercici a
que es refereixi la subvenció, juntament amb les factures , minutes i demés justificants de
les depeses efectuades pel beneficiari les quals hauran de contenir tots els requisits legals
que estableixi la normativa vigent aplicable, atenent a les següents regles:
- Les factures o documents de valor probatori equivalent atenent a aquestes regles hauran
de ser documents originals o degudament compulsats, tot i amb això, els originals seran
validats i segellats com a justificacions de despeses per al control de la concurrència de
subvencions.
- Una factura per ser vàlida, haurà de contenir com a mínim:
Número i sèrie, si s’escau.
Nom i cognoms o denominació social,
Número d’identificació fiscal i domicili de la persona que expedeixi la factura i de l’entitat
destinatària.
Descripció detallada de l’operació, amb els serveis concrets, preus unitaris, etc.. i
contraprestació total.
Base imposable.
Tipus tributari i quota repercutible (no es suficient la referència “Iva inclòs).
Lloc i data d’emissió
- En el supòsit que s’emeti una factura exempta de l’IVA, es farà constar, de forma expressa
i complerta, la disposició legal que declara aquesta exempció (Exemple; “Operació exempta
de l’IVA, segons art. XX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, sobre l’Impost sobre el valor
afegit)
- Només s’admetrà el rebut com a justificant quan la despesa a justificar sigui un concurs, un
premi o tasca de suport en la realització d’una activitat esportiva.
- La justificació dels pagaments a professionals es farà individualment per cada servei prestat
i pel líquid rebut, mitjançant la corresponent factura o minuta.
En aquests pagaments, l’aplicació de les retencions de l’ IRPF, es farà d’acord amb el que
disposi la Llei i el Reglament d’impost sobre la Renda de les Persones Físiques o altres
normes que regulin aquesta matèria.
- Atès l’article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en cap
cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda (IRPF).
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- Els salaris es justificaran mitjançant la nòmina pel líquid rebut. En cap cas no es consideren
despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o
compensació, ni els impostos personals sobre la renda (IRPF).
- La justificació dels pagaments a la Seguretat Social es realitzarà mitjançant la presentació
dels documents originals TC1 i TC2, corresponents a les nòmines imputades.
- La justificació de les despeses de desplaçament en avió, tren, autobús o altres mitjans de
transport es farà amb factura o bitllet dels serveis contractats, a nom de l’entitat beneficiaria
i amb relació de les persones que han viatjat.
- S’admetran com a justificants els denominats “bitllets electrònics” que compleixin la
regulació anteriorment detallada. No s’admetran com a justificants els correus electrònics ,
identificadors, reserves, o similars.
- Si un club esportiu o associació esportiva es fonamenta en el voluntariat comunitari, a
l’empara del preàmbul de la Llei 3/2008 de l’exercici de professions de l’esport per portar a
terme les seves activitats haurà de complir com a mínim amb les següents obligacions
derivades tant de la normativa de voluntariat com de l’esportiva:
 Signar un acord o document de compromís entre el club esportiu i el voluntari/ària
 Disposar d’un llibre o registre dels voluntaris/àries del club. Aquest registre s’ha de
portar de manera interna sense necessitat de presentar-lo ni diligenciar-lo enlloc
 Contractació d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil que cobreixi al
voluntari/ària.
 Disposar d’un projecte de voluntariat a l’entitat.Tenint en compte que en relació amb
les despeses, la Carta del Voluntariat de Catalunya reconeix com un dret del
voluntari el poder rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar
l’activitat voluntària. Per contra, reconeix també que és un deure del voluntari
rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel
beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.
Aquestes despeses han d’haver estat pressupostades i relacionades amb el projecte.
- No seran subvencionables i no es podran presentar com a justificat de despesa les multes i
sancions, obsequis, atencions protocol·làries o representatives, ni les denominades
“autofactures” (utilització de mitjans i recursos propis de l’entitat beneficiària) de la mateixa
entitat o entitats perceptores de l’ajut.
- La justificació dels pagaments efectuats amb altres monedes diferents de l’euro, han
d’esser acompanyants del document acreditatiu del canvi de moneda (còpia del canvi oficial
BOE, o document bancari).
- Junt amb la factura, minuta o rebut caldrà presentar el document que acrediti que s’ha dut
a terme la transferència bancària pel seu pagament.
En el cas que no s’hagi dut a terme una transferència bancària, a la factura, minuta o rebut
haurà de constar que s’ha procedit al seu pagament mitjançant el text "rebut”; “cobrat” o
“venda al comptat", el qual anirà acompanyat per la signatura de l’entitat perceptora
identificada de forma clara amb nom i cognoms, representació mitjançant la qual actua i la
data de pagament.
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- Quan les activitats hagin estat finançades, a més de amb la pròpia subvenció, amb fons
propis o altres subvencions o recursos, haurà d’acreditar-se a la justificació l’ import,
procedència i aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.
Tots els documents justificatius hauran d’escanejar-se per la presentanció de la justificació.
12.2. La justificació es realitzarà com a màxim el dia 30 de juny de 2017 per a les entitats
que funcionen per temporada i el 18 de desembre de 2017 per les entitats que funcionen per
any natural.
12.3. El servei gestor que hagués tramitat la concessió de la subvenció comprovarà que els
justificants es presenten en els terminis fixats, que són la totalitat i els comprovarà
formalment, podent requerir al beneficiari per a que esmeni defectes, completi la
documentació o ampliï la informació.
12.4. L’administració podrà comprovar directament l’execució de les activitat/s
subvencionada/s, ja sigui mitjançant personal propi, o bé mitjançant empreses contractades
a l’efecte.
12.5. Quan no es justifiqui degudament una subvenció, i sens perjudici del possible
expedient de revocació i reintegrament de la subvenció concedida, s’informarà d’aquesta
circumstància a l’òrgan que hagi de resoldre els atorgaments de subvencions posteriors a les
que concorri aquest beneficiari.
13.- SUBCONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES.
El beneficiari podrà subcontractar l’execució total o parcial de les activitats que constitueixin
l’objecte de la subvenció, de conformitat amb l’ establert a l’article 29 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions. L’activitat subvencionada que el beneficiari
subcontracti amb tercers no excedirà del 50 per cent de l’import de l’activitat subvencionada.
14.- PAGAMENT
14. 1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació
prèvia de la justificació de l’activitat subvencionada.
14.2. Es podran realitzar pagaments a compte. Aquests abonaments a compte podran
suposar la realització de pagaments ajornats que respondran al ritme d’execució de les
accions subvencionades, abonant-les per quantia equivalent a la justificació presentada.
14.3. També es podran realitzar pagaments avançats com a màxim del 50% de l’import
concedit que suposaran entregues de fons amb caràcter previ a la justificació, com
finançament necessari per poder portar a terme les actuacions inherents a la subvenció
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sempre que es presenti la corresponent sol·licitud explicant els motius i les necessitats
d’aquest avançament a l’àrea d’esports.
El cas de demanar més d’un avançament a, sempre i quan no s’hagi superat el límit del 50%
de l’ import concedit, caldrà que s’hagi justificat degudament l’avançament anterior.
14.4. Tant els pagaments a compte com els avançament no impliquen cap modificació en
relació amb el termini de justificació establerts a les presents bases.
14.5. No es podrà realitzar el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no es trobi al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social o
sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament.
14. 6. Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament en via executiva es podrà efectuar la
compensació d’ofici del pagament de la subvenció amb els deutes d’aquest.
15. PUBLICITAT
La publicitat de les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el programa i
crèdit pressupostari al que s’imputin, beneficiari, import concedit i finalitat o finalitats
d’aquestes es realitzarà mitjançant exposició en el tauler d’anuncis de la corporació.
Així mateix, es publicarà d’acord a la normativa vigent un extracte de la resolució per la que
s’ordena la seva publicació, indicant que el contingut íntegre d’aquesta restarà exposat en el
tauler d’anuncis de la corporació.
16. RETENCIONS DE PAGAMENTS
Una vegada acordat l’inici del procediment de reintegrament, com a mesura cautelar, l’òrgan
concedent pot acordar, a iniciativa pròpia o de la Intervenció general, o de la tresoreria, la
suspensió dels lliuraments de pagament de les quantitats pendents d’abonar al beneficiari o
entitat col·laboradora, sense superar, en cap cas, l’import que fixi la proposta o resolució
d’inici de l’expedient de reintegrament, amb els interessos de demora meritats fins a aquell
moment.
17. NUL·LITAT, REINTEGRAMENT I REVISIÓ DE SUBVENCIONS
17. 1. Són causes de nul·litat de la resolució de concessió de la subvenció:
a) Les indicades a l’article 47 de la Llei 39/2015.
b) La manca o insuficiència de crèdit pressupostari.
17. 2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió de la subvenció la resta
d’infraccions de l’ordenament jurídic, de conformitat amb el disposat a l’article 63 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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Quan l’acte de concessió incorri en algun dels supòsits esmentats als apartats anterior,
l’òrgan concedent procedirà a la seva revisió d’ofici o, si escau, a la declaració de lesivitat i
posterior impugnació, d’acord amb l’ establert als articles 48 i 49 de la Llei 39/2015.
La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comportarà l’obligació de
retornar les quantitats percebudes.
No procedirà la revisió d’ofici de l’acte de concessió quan concorri alguna de les causes de
reintegrament previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
L’òrgan concedent serà el competent per a exigir del beneficiari el reintegrament de les
subvencions, quan apreciï l’existència d’algun dels supòsits de reintegrament previstos a
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d’acord amb el
procediment previst al títol II d’aquesta darrera norma legal.
En aquests supòsits, el beneficiari haurà reintegrar la totalitat o part de les quantitats
percebudes més els corresponents interessos de demora. Aquests ingressos tindran el
caràcter d’ingressos de dret públic.
17.3. . El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de
reintegrament serà de dotze mesos des de la data de notificació de l’acord d’iniciació.
17.4. . Prescriurà als quatre anys el dret de l’administració a reconèixer o liquidar el
reintegrament, computant -se d’acord amb l’ establert a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
17.5. La resolució d’atorgament de la subvenció pot ser modificada per l’administració
concedent, prèvia audiència de l’interessat, en els següents supòsits:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que varen determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts
públics o privats que, sumats als de l’Ajuntament, superin el percentatges dels costos totals
de l’actuació que es determinin a la convocatòria o, si hi manca, el 75 per 100.
c) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts
públics o privats que, sumats als de l’Ajuntament superin el cost total de l’actuació.
d) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de les despeses de
l’actuació que estigui obligat a justificar en els termes i dintre dels terminis a l’article 22
d’aquesta ordenança.
18. - OBLIGACIÓ DE COL·LABORACIÓ.
Els beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l’objecte de la
subvenció o la seva justificació estaran obligats a prestar la deguda col·laboració a la
Intervenció general.
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19.- INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
19. 1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i
omissions tipificades a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i seran
sancionables fins i tot a títol de simple negligència.
19.2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, d’acord amb el disposat als
articles 56, 57 i 58 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
19. 3. Les sancions es graduaran i es quantificaran d’acord amb el disposa als articles 59, 60,
61, 62 i 63 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
19. 4. El procediment per a la imposició de sancions serà el previst al títol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.”
2. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant anuncis al BOP i al Tauler d'Edictes
de la Corporació per un termini de vint dies hàbils. Durant aquest període restarà l'expedient
a disposició de qui vulgui examinar-lo, i presentar, si s’escau, les al·legacions pertinents. Si
en aquest termini no es presentessin al·legacions i/o reclamacions, les bases de referència
s’entendrien aprovades definitivament sense necessitat d’adopció d’un nou acord exprés.
Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

Secretari General
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
01-03-2017 14:42
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