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març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i l’article 178.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, per qual s’aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que
l’Ajuntament en sessió plenària de data 11 de maig de 2012
aprovà provisionalment la modificació d’ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província número 69 de 19 de maig de 2012 i ha transcorregut el
període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin
presentat reclamacions, l’acord provisional, ha esdevingut
definitiu.
Contra l’acord d’aprovació definitiva es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de la
publicació d’aquest edicte al BOP.
De conformitat amb la legislació vigent, es publica a l’annex el
text dels apartats que es modifiquen.
Torrefeta, 21 de juny de 2012
L’alcalde, Narcís Cisquella i Ribalta
Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament
d’aigua
Art. 3 apartat 2 tarifes
Consum d’aigua
1r Bloc - Consum mínim, 8 m3/mes 5,28 euros (0,66 euros/m3)
2n Bloc- Excés de 8 m3/mes 0’77 euros/m3
Manteniment de comptadors: 2 euros/semestre

−♦−
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
ANUNCI

5419

El Ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella del dia 26 d’abril
de 2012, aprovà inicialment la imposició de l’ordenança
reguladora del règim jurídic de les subvencions atorgades per
l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
Aquest acord provisional, l’ordenança i els expedients han estat
exposats al públic durant el termini de trenta dies hàbils,
mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província
núm. 66 de l’12 de maig de 2012 i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, per què els interessats els examinessin i hi
poguessin presentar reclamacions. Atès que no ha estat
presentada cap reclamació, aquests acords han estat elevats a
definitius.
Per tot això, i d’acord amb l’article 17.4 del Real Decret
legislatiu 2/2004 de 5 de març, Text refos de la Llei reguladora
de les hisendes locals, es publica el text íntegre de l’ordenança
definitivament aprovada:
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DEL RÈGIM
JURÍDIC DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER
L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
1. Objecte, concepte i àmbit d’aplicació
1. És objecte de la present ordenança la regulació del règim
jurídic general de les subvencions atorgades per l’Ajuntament de
La Torre de Capdella.
2. S’entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per
l’Ajuntament a favor de persones públiques o privades complint
els següents requisits:’
- Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels
beneficiaris.
- Que el lliurament estigui subjecta al compliment d’un objectiu,
execució d’un projecte, realització d’una activitat, adopció d’un
comportament singular, ja realitzat o per desenvolupar, o la
concurrència d’una obligació, devent el beneficiari complir les
obligacions materials i formals que se li imposin.
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- Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tingui
per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès
social o de promoció d’una finalitat pública.
3. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança
les aportacions entre diferents administracions públiques, així
com els premis que s’atorguin sense la prèvia sol·licitud de
l’interessat.
4. Les subvencions atorgades per l’Ajuntament de La Torre de
Capdella, recauran en beneficiaris residents en el municipi o en
activitats, conductes, projectes o situacions que s’incardinin
geogràficament en el municipi o li beneficiïn de forma directa.
Excepcionalment es podran subvencionar activitats, conductes,
projectes o situacions que superin l’àmbit geogràfic del municipi
per motius d’emergència social, ajuda humanitària o supòsits
anàlegs d’interès per al mateix.
2. Règim jurídic de les subvencions
Les subvencions atorgades per l’Ajuntament de La Torre de
Capdella es regiran pel previst en la present ordenança, en les
bases específiques reguladores de la concessió de la subvenció
que es tracti, en les bases d’execució del pressupost i, amb
caràcter supletori, en les disposicions de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i reglament de
desenvolupament d’aquesta, aprovat mitjançant RD 887/2006, de
21 de juliol.
3. Principis rectors
La concessió de qualsevol subvenció s’haurà de sotmetre als
principis següents:
- 1. Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i
no discriminació.
- 2. Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per
l’Ajuntament de la Torre de Capdella
- 3. Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos.
4. Pla estratègic de subvencions
1. En ocasió de l’aprovació del pressupost general de cada any,
s’elaborarà un pla estratègic de subvencions per cadascuna de les
regidories afectades,que reculli els objectius i efectes que es
pretenen aconseguir, el crèdit pressupostari assignat a cada grup
o tipus de subvencions i el termini necessari per a l’execució si
això fos possible.
No obstant això l’anterior, podran aprovar-se plans estratègics
per a períodes de vigència superior a l’anual, sense perjudici de
la seva possible modificació, quan escaigui.
2. Amb caràcter general l’objectiu comú del pla serà, fomentar
l’associacionisme i la participació ciutadana, el manteniment i la
realització de les festes populars de caràcter tradicional, el
desenvolupament de l’esport, l’educació, cultura, el medi
ambient, el benestar social dels veïns i els diferents col·lectius
socials que promoguin el seu desenvolupament i integració, el
voluntariat social, el foment de l’activitat econòmica en els
àmbits de naturalesa comercial, industrial, artesana, agrícola,
pesquera, o turística, entre altres, i estarà finançat a càrrec dels
recursos propis municipals.
5. Despeses subvencionables
1. Són despeses subvencionables totes aquelles que es
corresponguin amb l’objecte de concessió de la subvenció i es
realitzin en el termini previst per a l’execució d’aquest objecte.
Excepte el previst en la present ordenança, seran les bases
reguladores de cada subvenció les que determinaran en cada
supòsit les despeses subvencionables.
2. La despesa es considerarà realitzada quan hagi estat
efectivament pagada abans de la data de finalització del període
de justificació, tret que la base específica reguladora de la
subvenció establís altra cosa. Es considerarà complert aquest
requisit quan es presentin factures, rebuts, vals numerats o tiquets
de caixa, però en cap cas s’entendrà complert amb la presentació
d’albarans, pressupostos o qualsevol altre document anàleg.
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Totes les despeses realitzades pel beneficiari, i que es presentin
com justificació dels fons percebuts, haurien de comptar amb
l’adequat suport documental, s’admetran a aquests efectes,
factures, rebuts i tiquets de caixa o altres documents anàlegs
sempre que continguin, almenys els següents requisits:
- 1. Identificació clara del prestador del servei.
- 2. Identificació clara del perceptor del servei (amb caràcter
general ha de coincidir amb el beneficiari de la subvenció).
- 3. Identificació clara de l’objecte del servei.
- 4. Data de realització (haurà de coincidir amb el termini
assenyalat per a realitzar l’objecte de la subvenció percebuda).
- 5. Quantia total.
Qualsevol altre requisit de caràcter formal distint dels
expressament citats no tindrà caràcter essencial a l’efecte del
previst en l’article 216.2 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
3. Quan l’import d’una despesa realitzada, de forma
individualitzada, superi els 30.000 euros en el cas de l’execució
d’una obra o 12.000 euros en la resta dels casos, el beneficiari
haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, que haurà d’adjuntar amb la justificació pertinent,
abans de la contractació de la despesa, tret que acredités per
escrit la impossibilitat de realitzar-lo. Aquesta impossibilitat serà
valorada exclusivament per l’òrgan instructor del procediment o
per l’òrgan concedent, sent, en cas de discrepància, executiva la
decisió d’aquest últim
4. En el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora
de béns inventariables el beneficiari haurà de destinar els béns
per fi concret per al qual se li va concedir la subvenció durant un
mínim de 5 anys.
L’incompliment d’aquesta obligació serà causa de
reintegrament,excepte substitució de béns per deterioració o
autorització de l’òrgan concedent. Serà aquest últim òrgan
l’encarregat d’arbitrar els sistemes de comprovació d’aquesta
obligació, quedant la mateixa exclosa de les facultats previstes a
favor de l’òrgan de control i fiscalització.
5. No es consideren subvencionables, d’acord amb l’establert en
l’article 31.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions:
- 1. Interessos deutors dels comptes bancaris
- 2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives o penals.
- 3. Despeses de procediments judicials.
6. Beneficiaris
1. Tindran la consideració de beneficiaris les persones físiques,
jurídiques o les agrupacions d’aquestes últimes que rebin la
subvenció.
2. Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, s’aplicaran totes
les obligacions i drets inherents a la condició de beneficiari a tots
els membres de l’entitat que es comprometin per escrit a complir
amb els requisits exigits per a la percepció de la subvenció. En
qualsevol cas, en la sol·licitud corresponent, s’haurà d’acreditar
l’existència d’almenys un representant, que actuï en nom i per
compte de la persona jurídica i que assumeixi per escrit el
compliment de les obligacions derivades de l’acceptació de la
subvenció.
3. Podran obtenir la condició de beneficiaris 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, encara mancant de personalitat jurídica
pugui complir amb l’objecte de la subvenció. En aquests casos,
haurà de nomenar-se un representant o apoderat únic, amb poders
bastants per a assumir el compromís d’execució de la subvenció,
aplicació de la totalitat dels fons de la mateixa i compliment de
la resta de les obligacions que corresponen a la figura del
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beneficiari. En qualsevol cas, els requisits i obligacions exigits
als beneficiaris seran exigibles a tots els membres de l’entitat.
Aquestes agrupacions no podran dissoldre’s fins que no hagin
transcorregut els terminis de prescripció previstos en aquesta
ordenança o en la legislació que resultés d’aplicació.
4. No podran obtenir la condició de beneficiari les persones o
entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies
següents:
a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de
pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes
públiques.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarat
insolvent en qualsevol procediment, trobar-se declarat en
concurs, estar subjecte a intervenció judicial o haver estat
inhabilitat conforme a la Llei concursal sense que hagi conclòs el
període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del
concurs.
c) Haver donat lloc, per causa de la qual se li hagués declarat
culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat
amb l’administració.
d) Estar culpable la persona física, els administradors de la
societat o aquells que ostentin la representació legal d’altres
persones jurídiques, en algun dels supòsits d’incompatibilitat de
la Llei 12/1995, de 11 de maig, d’incompatibilitats dels membres
del govern de la nació 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 electes 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.
i) No trobar-se al corrent del compliment de les obligacions
tributàries amb la hisenda pública i de no estar al corrent de les
seves obligacions amb la Seguretat Social en la data màxima de
presentació de sol·licituds per a la concessió de noves
subvencions.
f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat
reglamentàriament com paradís fiscal.
g) No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per
reintegrament de subvencions anteriorment concedides o no
haver justificat degudament les mateixes segons resolució de
l’òrgan concedent.
h) Haver estat sancionat administrativament mitjançant resolució
ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions.
i) No haver presentat la justificació corresponent a altres
subvencions concedides amb anterioritat per aquest Ajuntament
en la data màxima de presentació de sol·licituds per a la
concessió de noves subvencions.
La justificació de la no concurrència de les circumstàncies
descrites es realitzarà en el moment de presentar la sol·licitud de
la subvenció, amb caràcter general, mitjançant la signatura del
secretari o president de l’entitat, o del representant de l’agrupació
o per la persona física sol·licitant.
La representació podrà acreditar-se per qualsevol dels mitjans
admesos en dret, o en defecte d’això, per una declaració
responsable de la persona física, o certificat emès pel secretari de
l’entitat.
L’acreditació del compliment de les obligacions tributàries no
municipals i de les obligacions amb la Seguretat Social, podrà
efectuar-se mitjançant declaració responsable conformement al
disposat en l’article 24 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament general de subvencions.
5. La presentació d’una sol·licitud per a l’obtenció d’una
subvenció o la mera acceptació expressa o tàcita de la percepció
de la mateixa, implica per part del beneficiari l’acceptació de les
següents obligacions:
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a) Complir l’objectiu que fonamenta la concessió de la
subvenció.
b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels
requisits i condicions exigits per a percebre la subvenció així com
la justificació dels fons percebuts en els termes previstos en la
present ordenança o en les bases reguladores de cada subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer
que puguin realitzar l’òrgan concedent o els òrgans encarregats
del control financer, tant nacionals com comunitaris.
d) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres ajudes,
subvencions, ingressos o recursos que financin les activitats
subvencionades. Aquesta comunicació haurà de realitzar-se tan
prompte com es conegui.
i) Acreditar amb anterioritat a l’expiració del termini màxim de
presentació de sol·licituds, en el cas de procediments de
concurrència competitiva, o en el moment de presentar la
mateixa en la resta dels casos, que es troba al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries de qualsevol
tipus, incloses les de caràcter local. Aquest requisit no tindrà
caràcter essencial a l’efecte del previst en l’article 216.2 del RDL
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres
documents degudament auditats en els termes exigits per la
legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada
cas.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts almenys durant els quatre anys posteriors a la concessió de
la subvenció.
h) Donar l’adequada publicitat a les subvencions percebudes.
i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan siguin
objecte d’un expedient de reintegrament.
7. Finançament de les activitats subvencionades
Tret que es reculli expressament el contrari en les bases
reguladores de cada subvenció, no s’exigirà l’existència d’un
percentatge d’aportació de fons propis dels beneficiaris, encara
que aquesta circumstància podrà ser valorada en el moment de la
concessió.
L’obtenció d’una subvenció atorgada per l’Ajuntament de La
Torre de Capdella és compatible amb qualsevol altra subvenció,
ajuda o ingrés obtingut per a la mateixa activitat sempre que
l’import total de les quanties percebudes no superi el cost total de
l’activitat.
8. Procediments de concessió
Existiran els següents procediments de concessió:
- 1. Procediment ordinari de concessió en règim de concurrència
competitiva.
- 2. Procediment de concessió directa.
- 3. Procediment de concessió de subvencions que s’atorguin en
atenció a la concurrència d’una determinada situació en el
perceptor.
- 4. Procediment de concessió mitjançant la signatura de conveni
regulador específic.
9. Procediment de concessió ordinari
1. El procediment ordinari de concessió es tramitarà en règim de
concurrència competitiva, entenent el mateix com el procediment
mitjançant el qual la concessió de les subvencions es realitza
mitjançant la comparança de sol·licituds presentades a fi
d’establir una prelació entre les mateixes d’acord amb els criteris
de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la
convocatòria, i adjudicar amb el límit fixat en la convocatòria
dintre del crèdit disponible, aquelles que haguessin obtingut
major valoració.
2. El procediment de concessió s’iniciarà sempre d’ofici
mitjançant convocatòria aprovada per l’Alcalde - President de la
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Corporació o Regidor en qui delegui. També serà possible
delegar aquesta competència en la Junta de Govern Local.
Aquests mateixos òrgans seran els competents per a concedir la
subvenció.
3. En la convocatòria s’inclouran les bases reguladores de la
subvenció convocada.
4. L’aprovació de les bases, quan estiguin incloses en la
convocatòria es produirà per acord de l’òrgan competent per a
aprovar aquesta última.
5. El contingut mínim de la convocatòria serà el previst en
l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i el de les bases reguladores de cada subvenció serà
el previst en l’article 17.2 de la mateixa Llei.
6. L’òrgan instructor del procediment serà el qual es designi en
les bases reguladores respectives.
Rebudes les sol·licituds de subvenció, l’examen i comprovació
de les mateixes es portarà a terme per una comissió de valoració
formada pels membres que s’estableixin en les bases reguladores
respectives. Obligatòriament junt als seus membres actuarà de
secretari de la comissió.
Les sol·licituds de subvenció hauran de presentar-se en el model
establert.
Expirat el termini de presentació de sol·licituds la comissió de
valoració podrà requerir a l’interessat perquè resolgui els
defectes detectats en la sol·licitud en el termini de 3 dies naturals
des de la notificació, en la qual s’advertirà que de no produir-se
aquesta subsanació se li tindrà per desistit de la seva sol·licitud.
Examinades les sol·licituds presentades, i conclòs el termini de
subsanació d’errors si escau,la comissió de valoració emetrà un
informe en el qual s’incloguin, com a mínim, les sol·licituds
desestimades i el motiu de la desestimació, les sol·licituds
estimades i la quantia de la subvenció a concedir, i el compliment
dels requisits previstos en les presents bases.
L’òrgan instructor, rebut el citat informe, emetrà al seu torn altre
informe en el qual consti que de la informació que obra en el seu
poder, es desprèn que els beneficiaris compleixen tots els
requisits necessaris per a obtenir la subvenció.
7. L’òrgan instructor formularà proposta de resolució, sobre la
base de l’informe presentat per la comissió de valoració, davant
l’òrgan concedent.
La resolució farà constar de forma expressa:
a) La relació de sol·licitants.
b) Els beneficiaris de les subvencions i quanties de les mateixes.
c) Els criteris de valoració.
d) Esment exprés a la desestimació de la resta de sol·licituds.
8. El termini màxim per a resoldre i notificar el procediment serà
de tres mesos comptats a partir de l’endemà al de finalització del
termini per a presentació de sol·licituds. Els interessats podran
entendre desestimades les sol·licituds, per silenci administratiu,
si transcorregut aquest termini no s’hagués dictat i notificat
resolució expressa.
La notificació de la resolució es realitzarà d’acord amb el previst
en l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Contra els actes de resolució expressa podran interposar-se
potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que
va dictar l’acte o bé directament recurs contenciós administratiu.
9. La publicació de les subvencions concedides es realitzarà en el
tauler d’anuncis de l’entitat, publicant un extracte de la resolució
en el Butlletí Oficial de la Província. En el cas que les quanties
concedides, individualment considerades, siguin inferior a 3.000
euros, serà suficient amb la publicació en el Tauler d’anuncis de
la Corporació.
Els beneficiaris hauran de donar l’adequada publicitat del
caràcter públic del finançament rebut.
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10. La falta de licitació pública a través de bases reguladores, o
la no publicació de les mateixes, no tindrà caràcter essencial a
l’efecte del previst en l’article 216.2 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.
10. Procediment de concessió directa
1. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions:
a) Les previstes nominativament en el Pressupost de
l’Ajuntament.
b) Aquelles l’atorgament de les quals o quantia vingui imposat
per una norma de rang legal. En aquest cas se seguirà el
procediment marcat en aquesta norma i per les específiques
d’aplicació conformement al disposat en aquesta ordenança.
c) Aquelles subvencions en les quals s’acreditin raons d’interès
públic, social, econòmic, humanitari o de falta de concurrència
real de sol·licitants que dificultin la seva convocatòria pública.
2. En el cas de subvencions previstes nominativament en el
pressupost municipal, el procediment de concessió s’entendrà
iniciat en el moment que es produeixi l’aprovació definitiva del
pressupost. En aquest moment procedirà comptabilitzar la fase
d’aprovació de la despesa.
Aprovat el pressupost de forma definitiva els beneficiaris
inclosos en el mateix haurien de presentar una sol·licitud de
concessió de subvenció en el model establert.
Juntament amb la sol·licitud haurà de presentar-se la següent
documentació:
a) Fotocopia compulsada del DNI o CIF del sol·licitant i el seu
representant legal.
b) Certificat de la tresoreria local d’estar al corrent de les
obligacions tributàries en la data de presentació de la sol·licitud.
c) Imprès d’alta de tercers degudament emplenat o exprés esment
que ja s’hagi realitzat la seva presentació. El titular del compte
bancari haurà de ser el sol·licitant o el seu representant, sense que
pugui admetre’s cap altre supòsit
Rebuda la sol·licitud i la resta de documentació l’expedient serà
informat per la intervenció municipal, sent l’òrgan concedent
l’Alcalde-President, sense perjudici de les delegacions que
pogués realitzar.
En cap cas es podrà finalment atorgar una subvenció per quantia
superior a la prevista en el pressupost.
No serà necessària la publicació de les subvencions concedides.
3.En el cas de subvencions en les quals s’acreditin raons d’interès
públic, social, econòmic, humanitari o de falta de concurrència
real de sol·licitants que dificultin la seva convocatòria pública, el
procediment de concessió començarà amb la presentació d’una
sol·licitud de l’interessat, en aquesta sol·licitud s’acompanyarà la
mateixa documentació descrita per al cas de subvencions
previstes nominativament en el pressupost municipal.
Com excepció, podrà no presentar-se alta de tercers quan el
sol·licitant manifesti que no té un compte corrent on domiciliar el
pagament.
Rebuda la sol·licitud, tret que s’acreditin raons de caràcter
econòmic o humanitari, en aquest cas l’expedient es tramitarà en
la forma prevista en l’article següent, la mateixa es remetrà a la
regidoria corresponent o en defecte d’això a l’Ajuntament Presidència.
La Regidoria respectiva o l’Ajuntament - Presidència, redactarà
una memòria o incorporarà un informe a l’expedient que
justifiqui les raons que dificulten la convocatòria pública.
La sol·licitud juntament amb la memòria o l’informe i la resta de
documentació serà objecte d’informe per la intervenció
municipal, sent l’òrgan concedent l’Alcalde-President, sense
perjudici de les delegacions que pugui efectuar.
La publicació de la concessió es realitzarà en el tauler d’anuncis

45

de la Corporació tret que els imports de les subvencions
concedides fossin, individualment considerats, inferiors a 3.000
euros, en aquest cas no serà necessària publicació alguna
4. A més de les causes establertes en aquesta ordenança general
de subvencions, no podran obtenir subvenció alguna aquells
sol·licitants d’aquest tipus de subvencions de concessió directa,
que en la data de presentació d’instàncies no es trobin al corrent
de les seves obligacions tributàries amb la hisenda municipal o
no hagin presentat la documentació justificativa de subvencions
concedides amb anterioritat. La mera presentació de la
documentació justificativa no implica la conformitat de la
justificació presentada.
11. Procediment de concessió de subvencions atorgades en virtut
de la concurrència d’una determinada situació en el perceptor
En el cas de subvencions atorgades en virtut de la concurrència
d’unes especials circumstàncies econòmiques o humanitàries en
el sol·licitant, el procediment de concessió començarà amb la
presentació d’una sol·licitud de l’interessat en el model establert,
a aquesta sol·licitud s’acompanyarà:
a) Fotocopia compulsada del DNI del sol·licitant i el seu
representant legal.
b) Certificat de la tresoreria municipal d’estar al corrent de les
obligacions tributàries en la data de presentació de la sol·licitud.
c) Imprès d’alta de tercers degudament emplenat o exprés esment
que ja s’hagi realitzat la seva presentació. El titular del compte
bancari haurà de ser el sol·licitant o el seu representant, sense que
pugui admetre’s cap altre supòsit. Com excepció, podrà no
presentar-se alta de tercers quan el sol·licitant manifesti que no té
un compte corrent on domiciliar el pagament.
En aquests casos el procediment podrà també començar d’ofici
mitjançant providència del regidor responsable de l’àrea
corresponent, havent de presentar l’interessat la mateixa
documentació descrita en el punt anterior.
Rebuda la sol·licitud acompanyada de la resta de la
documentació, la mateixa haurà de ser objecte d’informe per part
dels serveis socials municipals. En aquest informe haurà de
quedar clara l’acreditació de les circumstàncies econòmiques o
humanitàries que recauen en el sol·licitant i que motiven la
concessió de la subvenció.
Emès l’informe anterior, es donarà trasllat de tot l’expedient a la
Intervenció Municipal perquè expedeixi el corresponent informe.
Excepcionalment, en aquests casos, la falta de certificat de
tresoreria d’estar al corrent de les obligacions tributàries
municipals, no s’entendrà un requisit essencial del procediment a
l’efecte del previst en l’article 216 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Finalment l’expedient serà resolt per l’Alcalde-President, sense
perjudici de les delegacions que pugui efectuar.
La concessió de subvenció serà notificada a l’interessat sense que
es realitzi cap tipus de publicació per entendre que la mateixa pot
ser contrària al respecte i salvaguarda de l’honor i de la intimitat
personal i familiar de les persones físiques.
12. Procediment de concessió mitjançant la signatura de conveni
regulador
Podran concedir-se subvencions mitjançant la signatura d’un
conveni específic. La competència per a l’aprovació de convenis
en virtut dels quins es concedeixin subvencions a persones
físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques sense
personalitat jurídica, correspon a l’Alcalde-President, sense
perjudici de les delegacions que pugui efectuar.’
Serà el conveni el que reguli la forma de tramitació i justificació
de la subvenció respectiva, en defecte de regulació s’aplicarà el
previst en la present ordenança per als supòsits de concessió
directa de subvencions no publicades de forma nominativa en el
Pressupost.
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13. modificació de l’objecte de la subvenció concedida
Una vegada concedida la subvenció aquesta haurà d’executar-se
conforme als termes del seu atorgament i finalitat. Si per
circumstàncies sobrevingudes el beneficiari no pogués executarla haurà de sol·licitar autorització prèvia a l’Ajuntament per a la
seva modificació.
14. Justificació de les subvencions concedides
1. La justificació de les subvencions concedides es realitzarà,
excepte les excepcions previstes en aquesta ordenança,
mitjançant la presentació de l’oportú compte justificatiu
acompanyat dels documents acreditatius de la despesa.
a) Compte Justificatiu: La rendició del compte justificatiu
constitueix un acte obligatori del beneficiari. El compte
justificatiu haurà d’incloure una descripció de les activitats o
conductes realitzades o dels comportaments adoptats. Aquesta
descripció haurà de ser el més detallada possible i incloure un
llistat de les despeses realitzades i els ingressos rebuts. L’objecte
de concessió de la subvenció haurà de coincidir amb el descrit en
aquest compte justificatiu. El compte justificatiu haurà d’anar
signat, sota la responsabilitat del declarant, pel sol·licitant de la
subvenció, el seu representant, o el secretari de l’entitat
sol·licitant.
b) Documents acreditatius de la despesa: Juntament amb el
compte detallat hauran de presentar-se els documents acreditatius
de la despesa. S’admetran tots els documents descrits en el punt
sisè d’aquesta ordenança.
La presentació de justificacions podrà presentar-se en el model
establert.
2. En el cas de concessió de subvencions d’ajuda o emergència
social, o qualsevol altra que es concedeixi en atenció a la
concurrència d’una determinada situació en el perceptor, no es
requerirà altra justificació que l’acreditació d’aquesta situació
prèviament a la concessió. Per a aconseguir aquesta acreditació
haurà d’existir un informe tècnic en l’expedient de concessió que
avaluï i analitzi la situació en virtut de la qual s’atorga la
subvenció.
3. Tret que s’estableixi un termini exprés en les bases de cada
convocatòria o en l’acord o resolució de concessió, el termini de
justificació de totes les subvencions concedides serà en tot cas,
abans del 31 de desembre de l’any que la subvenció es
concedeixi o dintre dels tres mesos següents al pagament
material de la subvenció. Aquests terminis podran ser objecte de
pròrroga per acord de l’òrgan concedent.
4. L’òrgan concedent de la subvenció serà l’encarregat de
comprovar l’adequada justificació de la mateixa, així com el
compliment de l’activitat que determini la concessió o gaudi de
la subvenció.
15. Reintegrament de les subvencions concedides
1. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i
l’exigència dels interessos de demora en els següents casos:
a) Declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació del
procediment de concessió.
b) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides
per a això o ocultant aquelles que ho haguessin impedit.
c) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del
projecte o la no adopció del comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció.
d) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació
insuficient.
i) Incompliment de l’obligació de difondre el caràcter municipal
de l’aportació rebuda.
f) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de
comprovació i control financer descrites en la present ordenança.
g) El canvi de la destinació fixada en l’ordre de concessió per al
cas de béns immobles inventariables abans del transcurs dels cinc
primers anys des del moment de la concessió.
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2. En el cas de justificació o incompliment parcial només
s’exigirà el reintegrament per la part no justificada. En el cas que
el reintegrament s’exigeixi perquè s’hagin percebut altres
subvencions que, en conjunt, superin el cost de l’activitat objecte
de concessió, procedirà el reintegrament només de l’excés
obtingut.
3. L’interès de demora s’exigirà des del moment del pagament de
la subvenció fins a la data que s’acordi el reintegrament de la
mateixa. L’interès de demora aplicable serà l’interès legal dels
diners, vigent en el moment del pagament de la subvenció,
incrementat en un 25 per cent, tret que la Llei de pressupostos de
l’Estat de cada any estableixi altre diferent.
4. No procedirà el reintegrament de les subvencions per la mera
presentació fora de termini de les corresponents justificacions
sempre que no transcorrin més de tres mesos des de la
finalització del termini concedit, no obstant això no es podran
percebre subvencions fins a la presentació de les corresponents
justificacions.
5. Prescriurà als quatre anys el dret de l’administració concedent
a reconèixer o liquidar el reintegrament. Aquest termini es
comptarà:
a) Des del moment del venciment del termini per a presentar la
justificació.
b) Des del moment de la concessió per a aquelles subvencions
que, conforme al previst en la present ordenança, no han de ser
justificades.
c) En el cas d’agrupacions de persones físiques sense personalitat
jurídica, des del moment que finalitzi el termini d’existència
obligatòria de l’entitat.
d) En el cas que s’haguessin establert condicions o obligacions
que haguessin de ser complertes o mantingudes per part del
beneficiari durant un període determinat de temps, des del
moment que venci aquest termini.
6. El còmput del termini de prescripció s’interromprà:
a) Per qualsevol acció de l’administració, realitzada amb
coneixement formal del beneficiari, conduent a determinar
l’existència d’alguna de les causes de reintegrament.
b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol
classe per part del beneficiari.
c) Per qualsevol actuació fefaent del beneficiari conduent a la
liquidació de la subvenció o al reintegrament.
7. Estan obligats al reintegrament:
a) Els sol·licitants de les subvencions.
b) Els membres de les persones jurídiques o de les agrupacions
de persones físiques sense personalitat jurídica, que respondran
solidàriament de les obligacions de reintegrament.
c) Els representants legals del beneficiari respondran
solidàriament quan aquest manqui de capacitat d’obrar.
A més respondran subsidiàriament les persones assenyalades en
l’article 40.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
16. Procediment de reintegrament
1. L’òrgan concedent serà el competent per a exigir del
beneficiari el reintegrament de la subvenció rebuda.
Amb caràcter previ a l’inici del procediment de reintegrament, i
de forma potestativa, l’òrgan concedent podrà notificar per escrit
al beneficiari quines són les causes de reintegrament en les quals
hagués incorregut, concedint-li un termini màxim de 20 dies
naturals, perquè resolgui els defectes assenyalats o al·legui el que
estimi convenient al seu dret. Passat aquest termini, a la llum de
la documentació presentada o de les al·legacions efectuades,
l’òrgan concedent podrà iniciar el procediment de reintegrament
o entendre la no procedència del mateix.
2. El procediment de reintegrament s’iniciarà d’ofici mitjançant
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decret, acord o resolució de l’òrgan concedent per la seva pròpia
iniciativa, a sol·licitud de la comissió de valoració, de l’òrgan
instructor de la concessió de la subvenció, del Ple, per denúncia,
o com a conseqüència de l’informe de control i fiscalització emès
per la intervenció de fons.
L’inici del procediment es notificarà al beneficiari que tindrà un
termini de 10 dies des de la recepció de la notificació per a
al·legar allò que estimi convenient per al seu dret o per a aportar
qualsevol tipus de documentació. La notificació es realitzarà
mitjançant lliurament personal a través de notificador o
mitjançant correu certificat a l’adreça que consti en la sol·licitud.
Si no fos possible el lliurament de la notificació per algun dels
sistemes descrits, o intentada la mateixa per dues vegades, la
resolució, acord o decret es publicarà en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament per un període de deu dies, transcorregut el qual
s’entendrà notificat l’inici del procediment i començarà a córrer
el termini de deu dies per a presentar al·legacions o documents.
En el cas que s’hagués realitzat una notificació prèvia a l’inici del
procediment de reintegrament en els termes previstos en aquest
article, l’òrgan concedent podrà obviar el tràmit d’audiència
previst en aquest paràgraf.
3. Estudiades les al·legacions o documents presentats, o
transcorregut el termini citat sense que es presentin els mateixos,
l’òrgan concedent emetrà un Decret, acord o resolució, que
posarà fi a la via administrativa, ordenant el que estimi
procedent.
La resolució del procediment serà notificada a l’interessat
mitjançant els mateixos procediments descrits en el cas de la
notificació de l’inici del procediment.
4. El termini màxim per a resoldre i notificar el procediment serà
de sis mesos des de la data de l’acord d’iniciació. Transcorregut
aquest termini es produirà la caducitat del procediment.
17. Control financer de les subvencions
1. El control financer de les subvencions tindrà per objecte
verificar:
a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del
beneficiari.
b) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part del
beneficiari.
c) La realitat de les operacions que, d’acord amb la justificació
hagin estat finançades ambla subvenció.
2. El control financer del previst en l’apartat a) anterior es
realitzarà:
- En el cas de procediments de concurrència competitiva en base
únicament a l’informe presentat per l’òrgan instructor.
- En el cas de procediments de concessió directa, mitjançant la
comprovació formal de l’existència de la sol·licitud de
l’interessat presentada en el model establert, i de la resta de
documentació que es va haver d’ adjuntar segons el previst en la
present ordenança. L’òrgan encarregat del control financer no
podrà valorar l’existència o no de les raons d’interès públic,
social, econòmic, humanitari o de falta de concurrència real de
sol·licitants que dificultin la convocatòria pública de la
subvenció, limitant-se a comprovar l’existència o no de la
memòria o informe que acrediti l’existència d’aquestes raons.
Únicament es consideren requisits essencials a l’efecte del
previst en l’article 216.2 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
la falta d’identificació del sol·licitant, el seu representant, el
domicili del beneficiari, la descripció de l’objecte de la
subvenció, la signatura de la sol·licitud, i la falta de presentació
de la fotocòpia compulsada del DNI o CIF en cada cas.
- En el cas de subvencions concedides sobre la base d’una
especial situació o circumstància del beneficiari, es comprovarà
únicament l’existència d’informe que acrediti aquestes
circumstàncies o situació.

3. El control financer del previst en l’apartat b) i c) es realitzarà
en tot cas mitjançant la comprovació formal de la documentació
presentada pel beneficiari en els termes recollits en els punts sis
i catorze de la present ordenança. L’òrgan encarregat del control
financer podrà, no obstant això, realitzar un control material de la
documentació presentada i del compliment de l’objecte de la
subvenció a sol·licitud de l’òrgan concedent de la subvenció.
Per a això, podrà recaptar quants informes, o documentació
estimés necessària per a realitzar la seva funció.
4. El control financer podrà estendre’s a les persones físiques o
jurídiques a les quals es trobin associats els beneficiaris.
5. El control financer serà exercit per la Intervenció de fons
municipal, no obstant això,aquest control podrà encomanar-se a
empreses, òrgans o persones físiques externes especialitzades en
funcions d’auditoria.
Els funcionaris de la intervenció municipal, en l’exercici de les
seves funcions de control financer, seran considerats agents de
l’autoritat.
El personal controlador que realitzi el control financer de
subvencions haurà de guardar la confidencialitat i el secret
respecte dels assumptes que conegui per raó del seu treball.
L’exercici del control financer es realitzarà utilitzant tècniques de
mostreig de tal forma que siguin almenys objecte de control un
30 % de les subvencions concedides anualment.
Els procediments de control financer finalitzaran amb l’emissió
d’un informe de control per part de la intervenció municipal o de
l’òrgan encarregat del control. Aquest informe haurà de ser emès
en el termini de 18 mesos des de la presentació de les
justificacions o des de la finalització del termini de presentació
de les mateixes.
Quan en l’informe de control emès es recomani el reintegrament
de la subvenció rebuda en tot o en part, l’òrgan concedent podrà
donar començament al procediment de reintegrament descrit en
l’article setze.
En cas de disconformitat entre l’òrgan controlador i l’òrgan
concedent, la discrepància serà resolta conforme a les regles
previstes en l’article 217 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
18. Infraccions i sancions administratives
Constitueixen infraccions administratives en matèria de
subvencions les accions i omissions tipificades en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i seran
sancionades fins i tot a títol de simple negligència, conforme a la
citada Llei.
Disposició final
1. Aquesta ordenança general entrarà en vigor conforme a
l’establert en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, Llei reguladora de
les bases de règim local.
2. Els acords de convocatòria i aprovació de bases específiques
així com els acords que posin fi al procediment d’atorgament de
subvencions de caràcter competitiu queden delegades en la junta
de govern local.
3. Els acords o resolucions de subvenció de concessió directa
queda atribuït a l’Alcalde-President, sense perjudici de les
delegacions que pugui efectuar.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el 26 d’abril de 2012 i que ha
quedat definitivament aprovada en data 18 de juny de 2012,
entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa.
La Torre de Capdella, 21 de juny de 2012
Lalcalde, Josep Maria Dalmau i Gil
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