
 

 
Avinguda Generalitat, 70 
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815 
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS 
E-mail: barbera@bdv.cat  
Web: www.bdv.cat 

 

 

 

1 

 

 
BASES ESPECÍFIQUES DE  CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS I 
ASSOCIACIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE QUE PARTICIPI N, EN EL 
MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS, EN ELS MARCS FESTIU S DE: 
CAVALCADA DE REIS, CARNAVAL I PASSADA DE SANT ANTON I ABAT. 
 
 
PRIMER.-  MARC NORMATIU 
 
La concessió d'ajuts econòmics a entitats i associacions sense finalitat de lucre que 
participin, en el Muncipi de Barberà, en els marcs festius de Cavalcada de Reis, 
Carnaval i Passada de Sant Antoni Abat, es regirà per aquestes Bases Específiques, 
entre d'altres,  a nivell general pel següent marc normatiu: 

� Decret 202/1987, de 19 de maig. Associacions de pares d’alumnes.  
 
� Llei 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.   
 
� Decret 206/1999, de 27 de juliol. Reglament d’organització i funcionament del 

Registre d’associacions. 

� Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. 

� La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, publicada en el 
BOE núm. 276, de 18 de novembre i el seu Reglament de desenvolupament 
aparovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

� Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques 

� Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat 
de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
� Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya i Decret 

55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, 
de les entitats esportives de Catalunya. 

� Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de 
les fundacions i les associacions. 

 

 

SEGON.- OBJECTE DE LES BASES 
 
És objecte d’aquestes bases, articular la participació directe de les entitats i 
associacions sense finalitat de lucre que participin, en el Municipi de Barberà, en els 
marcs festius de: Cavalcada de Reis, Carnaval i Passada de Sant Antoni Abat, 
organitzada per aquest ajuntament.   
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TERCER.- SOL·LICITANTS 

Poden sol·licitar ajuts econòmics o infraestructurals les entitats i associacions sense 
finalitat de lucre que cumpleixin alhora les següents condicions:  
 

a) Que estiguin  legalment constituïdes. 
b) Que estiguin  inscrites en el Registre General d’entitats jurídiques de la 

Generalitat de Catalunya, o al Registre Nacional d'Associacions del Ministeri de 
l'Interior o al Registre del Ministeri de Justicía o qualsevol  altre registre públic 
oficial.  

c) Que estiguin inscrites al Registre Municipal d’Associacions, en cas de tenir la 
seu social a Barberà del Vallès i tinguin actualitzades les dades corresponents. 

d) Que duguin a terme el seu programa d'activitats en aquesta ciutat i sigui la 
ciutadania de Barberà del Vallès la beneficiària del mateix.  

e) Que no tinguin pendent de justificació ni deutes de convenis d’anys anteriors 
amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 

 
Les entitats sol·licitants han d’acomplir els requisits per a obtenir la condició de 
beneficiària o entitat col·laboradora que s’especifica en l’article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre -Llei General de Subvencions-, i  no han de tenir pendent de 
justificació ni ser deutores de reintegraments de cap subvenció concedida amb 
anterioritat per aquesta administració local. 
 
 
QUART.- CRITERIS BÀSICS PER A LA CONCESSIÓ DELS AJU TS 
 
4.1 Tots els projectes presentats han d’assegurar que: 
 

4.1.1 Són  projectes oberts a la població de Barberà del Vallès, d'interès general 
per a la comunitat. 
 
4.1.2 La participació en qualsevol de les activitats sufragades amb els ajuts no es 
podrà limitar, en cap situació, a determinats col·lectius ni es podrà discriminar 
l'accés a les mateixes per raons de sexe, condició social, cultural, condicions 
personals o altres raons. 
 
4.1.3 Les entitats beneficiàries han d'assumir els projectes com una activitat pròpia 
i els han d'haver previst en el Pla Anual aprovat per la Junta Directiva i/o 
l’Assemblea General de l’entitat.  De la concessió dels ajuts caldrà informar a 
l’Assemblea General de l’Entitat. 
 
4.1.4 Cal que les entitats compleixin tota la normativa  que regula la realització de 
les activitats proposades  i disposar de les assegurances d'accidents i de 
responsabilitat civil que determina la normativa vigent. 
 
4.1.5 Aquesta subvenció és compatible, en els termes establerts a les bases i la 
normativa vigent,  amb altres subvencions, per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol altra Administració o Ens públic o privat. En aquest cas, és necessari 
comunicar-ho a l’òrgan concedent. 
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4.2 Els ajuts previstos en les següents bases s’han d'orientar a fer efectius els 
objectius  establerts en algun dels següents àmbits: 

� Afavorir l'autonomia de les persones participants, la cohesió de grup, l'esperit 
crític i la presa de decisions democràtiques.  

� Potenciar la tolerància, el respecte a la diversitat i a la convivència cultural i la 
participació ciutadana. 

� Afavorir la convivència i els espais de relació. 
 
� Fomentar la participació i la consolidació del teixit associatiu. 

 
� Fomentar els costums i les tradicions i les celebracions populars en la nostra 

cultura, així com el calendari festiu de la nostra ciutat. 
 
 
CINQUÈ: CRITERIS PRIORITARIS PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS 
 
Per a la concessió dels ajuts es prioritzaran de forma general, els següents criteris: 
 
5.1 Dins el marc festiu del Cicle de Nadal. 
 
� Preparació i participació amb una carrossa de reis, dins l'organització de la 

tradicional Cavalcada de Reis,  el dia 5 de gener.  
 
5.2 Dins el marc festiu de Carnaval. 
 
� Preparació i participació amb una comparsa de Carnaval, dins l’organització de 

la tradicional Rua de Carnaval. 
 
� Preparació i participació amb una carrossa de carnestoltes, vehicle o remolc 

guarnit, dins l’organització de la tradicional Rua de Carnaval.  
 
5.3 Dins el marc festiu de la Passada de Sant Antoni Abat. 
 
� Per l'organització i realització de les activitats de la Passada de Sant Antoni 

Abat, el segon diumenge de febrer. 
 
 
SISÈ.- PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD 
 
Les entitats sol·licitants caldrà que lliurin al registre general de l'Ajuntament de Barberà 
del Vallès la documentació següent: 
 
6.1 Instància individualitzada signada per la Presidència de l'entitat, adreçada a l'Il·lma. 
Sra. Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en la qual es farà 
constar, com a mínim, el títol exacte del programa  per al qual se sol·licita l'ajut i 
l'import total sol·licitat i es declararà que l’entitat sol·licitant compleix els requisits per a 
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obtenir la condició de beneficiària o entitat col·laboradora que s’especifica en l’article 
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de  Subvencions (veure annex 1: 
Model d’instància de sol·licitud d’ajuts econòmics a entitats i associacions sense 
finalitat de lucre). 
 
6.2  Dades detallades de participació en el marc festiu respectiu:  
 
� Marc festiu Cavalcada de Reis (veure annex 2: Fitxa Reis)  
� Marc festiu Carnaval: (veure annex 3: Fitxa Carnaval) 
� Marc festiu Passada de Sant Antoni Abat (veure annex 4: Fitxa St. Antoni) 

 
6.3 Certificat Condició de Beneficiari de la Secretaria i amb el vist i plau de la 
Presidència (veure annex 5). 
 
6.4  Dades bancàries certificades per l’entitat bancària on s’haurà de realitzar el 
pagament de la subvenció atorgada (veure annex 6: Sol·licitud d’alta o modificació de 
dades bancàries per als creditors), llevat el supòsit que ja hagi estat presentat a 
l'Administració Municipal i sempre que no hagi experimentat cap modificació. 
 
6.5 Certificat de l'acord de l'Assemblea General, el Consell o la Junta Rectora de 
l'entitat, de sol·licitud de la subvenció, en el qual han de constar el títol i l’import del 
programa (veure annex 7: Model de certificat de l’acord de l’òrgan de govern de 
l’entitat, de sol·licitud de la subvenció). 
 
6.6 Model d'Instància de sol·licitud de pagament anticipat de la subvenció (veure 
annex 8). 
 
Això no obstant, l'Ajuntament podrà sol·licitar tota la documentació complementària 
que consideri oportuna per al compliment dels objectius de la subvenció. 
 
 
SETÈ.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals 
des de la publicació de l'extracte de la convocatòr ia en el diari oficial 
corresponent.  Aquesta publicació s'efectuarà per part de la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, administrada per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. 
 
Per tal de fer efectius el principi de publicitat i concurrència, l'Ajuntament de Barberà 
del Vallès informarà a travès de la seva pàgina web dels diferents tràmits i 
comunicacions efectuades a la Base de Dades Nacional de Suvenciones i de la data 
de publicació de la convocatòria en el diari oficial corresponent. 
 
VUITÈ.- VALORACIÓ  DE LES SOL·LICITUDS I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
 
El procediment de concessió dels ajuts previstos en aquestes bases es tramitarà en 
règim de concurrència competitiva. Iniciarà d'ofici mitjançant convocatòria aprovada 
per la Junta de Govern Local, que serà publicada en la Base de Dades Nacional de 
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Subvencions, d'acord amb el que s'estableix en l'article 20.8 i 23 del text consolidat de  
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
 
En funció del que s'estableix a l'article 22 de  text consolidat de  la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, la proposta de concessió de subvencions  es 
formularà a l'Òrgan concedent per un Òrgan col·legiat  a través de l'Òrgan instructor.  
 
En aquest sentit s'entèn per:  
 
Òrgan concedent: la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.  
 
Orgàn col·legiat que formularà la proposta: Serà nomenat pel Ple en el moment 
d'aprovació de les Bases reguladores i tindrà la següent composició: 
 
� Presidència:  Regidor o regidora delegat/da en l'àmbit competencial de Cultura.   
� Vocals: Regidor o regidora delegat/da en l'àmbit competencials 

d'Associacionisme, cap de l'Àrea de Serveis Personals, cap de la Secció de 
Cultura, tècnic o tècnica  responsable de festes i tècnic o tècnica responsable 
d'infraestructura cultural. 

�  Actuarà com a secretari/a de l'Òrgan col·legiat, el secretari municipal o un 
funcionari/a de l'Àrea de Serveis Personals en qui delegui.  

 
L'organ instructor realitzarà d'ofici les actuacions que estimi oportunes per a la 
determinació, coneixement i comprovació de les dades en base a les quals s'ha de 
formular la proposta de resolució. En aquest sentit,  podrà sol·licitar informes de 
diferents tècnics responsables de gestió de projectes de la Secció de Cultura, que 
hauran de ser lliurats a l'Òrgan instructor en el termini de 10 dies des de la seva 
petició.  
 
Una vegada estudiats i avaluats  cada un dels programes presentats, la seva 
adequació als objectius de les bases i la priorització dels criteris establerts en la 
clàusula 5a, l'Òrgan instructor  elaborarà una proposta de conveni on s'especificaran 
clarament: 

 
� Cada una de les activitats a realitzar, definint de forma específica les seves 

característiques. 
� Els ajuts concedits per a cada una d’elles, indicant  l’import valorat i  el 

percentatge de subvenció. 
� La forma de justificació de les despeses per part de l'entitat i la forma de 

pagament.  
 
Per redactar els convenis l'Òrgan instructor s'atendrà als següents criteris:  
 
a) La quantitat econòmica total atorgada en concepte d'ajut no podrà excedir del 
límit del 100%  del pressupost total de despeses del programa subvencionat. 
 
b) Els conceptes d’ajuts econòmics indicats al conveni no inclouran en cap cas (i per 
tant no es podran justificar amb factures d’aquests conceptes)  despeses referents a:  
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 b.1) Despeses generades pel pagament d’allotjaments.  
 
 b.2) Despeses generades pel pagament de desplaçaments i viatges,  a exepció 

d’aquelles derivades del desplaçament en autocar o tren de membres d'entitats  per 
la seva participació en activitats culturals que promoguin la difusió de la cultura 
local.  

  
 b.3) Despeses generades per donatius econòmics a particulars o d’altres entitats o 

adquisició de regals, a excepció de trofeus o samarretes utilitzades en l’organització 
d’esdeveniments culturals tipus mostres populars o similars.   

 
 b.4) Qualsevol despesa  no susceptible d’estar relacionada de forma directa  amb 

l’objecte de l’activitat subvencionada.  
  
c) Els conceptes econòmics de les despeses totals generades per a la realització dels 
programes no podran excedir els següents percentatges: 
 

c.1) Pagament  de despeses generades per l’adquisició de productes alimentaris, 
menjars o càterings per a col·lectius, derivats d'activitats públiques i obertes a la 
ciutadania o despeses d’adquisició de productes alimentaris per activitats 
formatives de cuina o similars, exceptuant la despesa de caramels.  Fins a un límit 
màxim del 25% sobre el total de l’import de la subvenció.  
 
c.2) Pagament de despeses derivades de caramels, fins a un límit del 25%        
sobre el total de l'import global de la subvenció. 
 
c.3) Pagament de despeses derivades de publicitat, contractació de professionals o 
de prestacions de serveis, assegurances de locals i/o activitats, impressió de 
documents, adquisició de material fungible i d’altres relacionades de forma directa 
amb l’execució dels programes previstos. Fins a un límit màxim del 100% sobre el 
total de l’import de la subvenció. 
 
c.4) Pagament de despeses derivades de l’adquisició de material inventariable 
imprescindible per a la realització de les activitats programades al conveni (material 
informàtic, mobiliari, equips de música) fins a un límit màxim del 25% sobre el total 
de l’import global de la subvenció. 

  
El pressupost total de despeses del programa, o programes subvencionats, serà el 
que es definirà en el document del  conveni com a PRESSUPOST VALORAT DE 
L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA.  
 
Les avaluacions i propostes de convenis formulades per l'Òrgan instructor  seran 
consultades i sotmeses a un informe per part de l'Òrgan col·legiat.  
 
Les propostes de resolució provisionals, que hagin estat informades favorablement per 
l'Òrgan col·legiat,  seran comunicades als sol·licitants per part de l'Òrgan instructor, 
per tal que, en el termini màxim de 10 dies, puguin presentar al·legacions.    
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Una vegada examinades les al·legacions, l'Òrgan instructor formularà la proposta de 
resolució definitiva, que es notificarà a les entitats  interessades.  
 
La resolució de l'expedient correspondrà a la Junta de Govern Local, en base a la 
proposta de resolució presentada per l'Òrgan instructor.  
 
Una vegada acordat l'atorgament dels ajuts, se signarà el conveni de col·laboració 
entre l'Ajuntament i l’entitat, en el qual es recolliran els compromisos que hauran 
d’assumir totes dues parts. 
 
Un cop els projectes es posin en marxa, l'Òrgan instructor concretarà el seguiment 
oportú.  
 
NOVÉ.- QUANTIA DE LES SUBVENCIONS A ATORGAR I CONSI GNACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA.  
 
La quantia de les subvencions a atorgar i la consignació pressupostària es fixarà a la 
convocatòria corresponent, on es fixaran els criteris específics de cada ajut i que serà 
aprovada per la Junta de Govern Local. 
 
 
DESÈ.- COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
En funció del que estableix l’article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, de forma general, el 100%  del pagament de la subvenció atorgada 
es farà efectiu una vegada lliurats per part de l’entitat la memòria i els documents de la 
justificació econòmica,  que caldrà que sigui informada de forma favorable pels serveis 
tècnics i la intervenció municipal.   
 
En el cas de programes per a l’execució dels quals sigui necessari un finançament 
avançat de l’import de la subvenció per fer efectives les activitats conveniades,  l’entitat 
podrà sol·licitar un avançament de la quantitat atorgada en les següents condicions:  
 

* La sol·licitud  (veure annex 8: Model d’instància de sol·licitud de pagament 
anticipat de la subvenció) la realitzarà la presidència de l’entitat a través d’un escrit 
dirigit a l’alcaldia del municipi. 
 
* La sol·licitud especificarà  el percentatge sol·licitat a avançar  sobre el total de 
l’import de la subvenció sol.licitada i una explicació escrita que justifiqui les raons 
per les quals que el finançament es necessari per dur a terme les actuacions 
inherents a la subvenció.  
 
* La sol·licitud  del pagament anticipat incorporarà una declaració en la qual s’afirmi 
que l’entitat no es troba en cap de les situacions que estableix l’article 34, punts 4 i 
5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d'incompatibilitat 
per rebre pagaments anticipats. 

* La sol·licitud  del pagament anticipat incorporarà una declaració de coneixement 
de l’article 37 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que 
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indica que en cas de ser necessari fer un reintegrament de la subvenció, serà 
procedent a més del reintegrament de les quantitats percebudes, l’exigència de 
l’interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció 
fins a la data que s’acordi la procedència del reintegrament. 

  
La forma i calendari dels pagaments anticipats es regularà en el conveni aprovat i 
signat per l'entitat i es farà efectiu a la signatura d'aquest, en un termini de temps 
condicionat per les disponibilitats de tresoreria de l'Ajuntament. 
 
 
ONZÈ.- JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ:  
 
Els ajuts econòmics concedits s’hauran de destinar al pagament de despeses 
generades de forma directa,  per a la realització dels programes establerts al conveni. 
 
Els ajuts econòmics concedits s'entendran fixats com a percentatge del pressupost 
aprovat i no ampliables; per la qual cosa, si les depeses d’execució final del projecte 
són superiors al pressupost aprovat, l'ajut es mantindrà en la quantitat inicial i, si fos 
inferior, es reduirà proporcionalment. 
 
L'entitat haurà de justificar l'import de la subvenció en el termini de trenta dies després 
d’haver-se efectuat l’activitat. 
 
Un cop realitzat el projecte motiu del conveni, s'h aurà de presentar: 
 
11.1 Memòria de les activitats realitzades, a la qual haurà de constar les dades de 
l'entitat, dades descriptives i avaluació del programa  (qui ha fet l’activitat, lloc, temps 
de durada,...), els objectius aconseguits, i el nombre de persones participants amb 
especificació del sexe i de l’edat de les mateixes. En el cas que hi hagin canvis en les 
activitats respecte al programa presentat a la sol·licitud de subvenció caldrà 
especificar-los. (veure annex 9: Memòria d'activitats realitzades). 

 
Amb la memòria s’haurà d’adjuntar un exemplar de la documentació i propaganda 
escrita, gràfica o audiovisual de cada activitat objecte del conveni, segons l’establert a 
l’apartat 12.3 d’aquestes bases. 
 
11.2 Justificació econòmica.  
 

11.2.1 Un certificat de la secretaria amb el vist i plau de la presidència de  l’entitat 
on consti que les activitats s'han realitzat en els termes especificats en el conveni, 
que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no ha superat el 
100% del seu cost, i on es deglosi per a cada una de les factures utilitzades per a 
la justificació de la subvenció les següents dades: núm. factura, data, nom de 
l’empresa proveïdora/beneficiària, NIF/NIE/CIF, descripció de la factura i  import 
(veure annex 10: Model de certificat de justificació). 
 
11.2.2 El certificat especificat al punt 11.2.1 s'haurà d'acompanyar de les factures 
originals de les despeses efectuades, per un import no inferior a la quantitat 
indicada com a pressupost valorat en el conveni signat amb l’entitat. Aquestes 
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factures seran fotocopiades amb compulsa per part de l’Administració Municipal, 
segellades amb la indicació que han estat utilitzades per a la justificació de la 
subvenció i retornades a l'entitat.  
 
11.2.3 Totes les factures presentades per a la justificació hauran de seguir les 
normes que es determinen en el RD 1619/2012 de 30 de novembre que aprova el 
reglament que regula les obligacions de facturació.  

 
11.3 En el cas que el total de subvencions obtingudes per l’entitat per al finançament 
d’un mateix projecte superin el 100% del seu cost, la quantia subvencionada  per 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès s’ajustarà d’ofici a la baixa. 
 
11.4 En el cas que s'hagi efectuat un avançament de l'ajut i que no es justifiqui l'import 
total aprovat, l'entitat haurà de reintegrar la part no justificada amb els interessos de 
demora resultants. 
 
11.5 En el supòsit que l'entitat no realitzi l'activitat subvencionada, haurà de reununciar 
per escrit i retornar, si s'escau, les quantitats rebudes amb els interessos de demora 
resultants. 
 
11.6 En el cas que la documentació aportada no justifiqui el total del pressupost de 
despeses aprovat al conveni signat amb l’entitat, la quantitat subvencionada s’ajustarà 
d’ofici de forma proporcional a l’import de les despeses documentalment justificades, 
en funció del percentatge del cost subvencionat. 
 
 
DOTZÈ.- OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES 
 
12.1 L'activitat o els programes en conveni s'han d'haver realitzat dins de les dates del 
marc festiu de Cavalcada de Reis, Carnestoltes i Passada de Sant Antoni Abat. 
 
12.2 Els ajuts s'hauran de destinar a cobrir les despeses dels programes pels quals han estat 
concedits. De forma excepcional es podran autoritzar canvis de destinació dels ajuts que 
estiguin justificats per modificacions del programa d'activitats de l'entitat. Per fer-los efectius 
caldrà: 
 

12.2.1 Una sol·licitud de l'entitat on es justifiqui el canvi de l'activitat inicialment prevista. 
 
12.2.2 Un informe tècnic favorable. 
 Els canvis de destinació dels ajuts només es podran efectuar entre elsdiferents 

programes d'actuacions al conveni. 
  
12.3  Qualsevol ajut concedit per l'Ajuntament de Barberà, portarà implícita la condició que en 
tota la documentació i propaganda escrita, gràfica o audiovisual de les activitats objecte del 
conveni, es consigni la llegenda "activitat en conveni amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès" 
i el logotip corresponent. 
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TRETZÈ.- INVALIDESA, MODIFICACIÓ I REINTEGRAMENT DE  LES 
SUBVENCIONS 
 
13.1 Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions 
 
La resolució de concessió de subvencions pot ser nul·la si concorre alguna de les 
circumstàncies següents: 
 
- Les causes indicades a l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 

 
- La manca o insuficiència de crèdit, de conformitat amb el que estableixen l’article 46 

de la Llei general pressupostària i l’article 173 de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 

 
- Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió de subvencions les altres 

infraccions de l’ordenament jurídic i, en especial, de les regles contingudes a la 
LGS, i a aquestes Bases, de conformitat amb el que disposa l’art. 63 de la Llei 
30/1992 esmentada. 

 
Quan l’acte de concessió incorri en algun dels supòsits d’invalidesa abans esmentats, 
l’òrgan concedent de l’Ajuntament ha de procedir a la revisió d’ofici o, si s’escau, a la 
declaració de lesivitat i impugnació ulterior, de conformitat amb els articles 102 i 103 
de la Llei 30/1992. 
 
La declaració administrativa o judicial de nul·litat o anul·labilitat comporta l’obligació de  
l’entitat o persona beneficiària de tornar les quantitats percebudes. 
 
No és procedent la revisió d’ofici de l’acte de concessió quan es doni alguna  de les 
causes de reintegrament previstes al punt 13.3. 
 
 
13.2 Modificacions de la resolució de concessió 
 
L’alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció i, en tot 
cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes d’altres administracions públiques 
pot donar lloc a la modificació de la resolució d’atorgament. 
 
Si la modificació de la concessió té lloc posteriorment al lliurament dels imports 
concedits, és procedent aplicar el règim corresponent al reintegrament de 
subvencions. 
 
 
13.3 Causes de reintegrament 
 
A banda dels supòsits previstos en l´apartat 13.1, també és procedent el reintegrament 
de les quantitats percebudes en els casos següents: 
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a) Quan, en relació al cost real del projecte, la subvenció atorgada representi un 
percentatge o quantitat que supera el màxim establert a les bases específiques 
o al conveni. 

 
b) Quan l’entitat beneficiària no justifiqui la subvenció atorgada en el termini 

legalment establert. L’Ajuntament iniciarà un expedient de reintegrament i 
exigirà a l’entitat beneficiària l’interès de demora corresponent, calculat des de 
la data del pagament de la bestreta de la subvenció fins a la data de la 
resolució del procediment, en els casos enumerats a l’article 37.1 de la LGS, 
així com en aquells que, si s’escau, expressament s’estableixin en les 
corresponents bases específiques. 

 
c) Quan s’ha lliurat a compte un import superior al que correspon, per haver 

concorregut qualsevol causa que el modifiqui. L’excés rebut ha de ser retornat 
de conformitat amb aquesta base. 

 
d) En els casos en que l’import de la subvenció sigui d’una quantia tal que, 

aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, és procedent el 
reintegrament de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat, així com 
l’exigència de l’interès de demora corresponent. 

 
 
13.4 Prescripció 
 
El dret de l’Ajuntament a reconèixer o liquidar el reintegrament prescriu al cap de 4 
anys i es computa, en cada cas: 
 

- Des del moment en que va vèncer el termini per  presentar la justificació per 
part de l’entitat o persona beneficiària. 

 
- Des del moment de la concessió de la subvenció, en els casos que s’hagi 

concedit en consideració a la concurrència d’una determinada situació en 
l’entitat o persona beneficiària que no requereix altra justificació que 
l’acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada 
prèviament a la concessió. 

 
- Des del moment en que venç el termini en el qual s’hagin de complir o 

mantenir per part de l’entitat o persona beneficiària determinades condicions o 
obligacions establertes. 

 
Aquesta prescripció podrà ser interrompuda per les causes que determina l’article 39.3 
de la LGS. 
 
13.5 Procediment de reintegrament 
 
El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions 
generals sobre procediments administratius contingudes en la Llei 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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El procediment de reintegrament s’inicia d’ofici 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 
financer emès per la Intervenció. 
 
En la tramitació del procediment s’ha de garantir, en tot cas i en la forma i el moment 
adequats, el dret d’audiència de l’entitat interessada. 
 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament 
és de 12 mesos, des de la data de l’acord d’iniciació, sens perjudici de les possibilitats 
generals d’ampliació o suspensió que preveu la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa produeix 
la caducitat   del  procediment,   sens  perjudici   de  continuar  les  actuacions   fins  al   
seu acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per les actuacions 
realitzades fins a l’acabament del termini esmentat. 
 
Les resolucions i acords en matèria de reintegrament de subvencions exhaureixen la 
via administrativa. 
 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 
En tot allò que no estigui previst en aquestes Bases Específiques, serà aplicable el 
que estableixen el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions, publicada en el BOE núm. 276, de 18 de novembre i el seu Reglament 
de desenvolupament aparovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, la Llei 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas i la llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
Barberà del Vallès, 24 de novembre de 2016 
 
  
 
 
 
 
 


