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ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Concepte de subvenció i àmbit d’aplicació
S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta ordenança, qualsevol disposició dinerària
efectuada per l’Ajuntament a favor de persones públiques i privades, que compleixi els
següents requisits:
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un
projecte, l’execució d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o per
efectuar, o la concurrència d’una situació, en el benentès que el beneficiari haurà de complir
les obligacions materials i formals que se'n derivin.
c) Que el projecte, l’acció o la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment
d’una activitat pública, o d’interès social o de promoció d’una finalitat pública.
Article 2. Supòsits exclosos.
1. Aquesta Ordenança General no s’aplicarà en els següents casos:
a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable.
b) Cànons o subvencions atorgades al concessionari d’un servei públic que rep
contraprestació del funcionament del servei.
c) Les cessions d’ús de béns immobles a ens públics i privats.
d) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter
social.
e) Subvencions concedides per altres Administracions en les quals l’Ajuntament actuï com a
simple intermediari.
f) Aportacions de l’Ajuntament previstes estatuàriament o en un acord d’adhesió, destinades a
finançar globalment les activitats dels ens receptors quan aquests siguin organismes
autònoms, entitats públiques empresarials, consorcis, mancomunitats, fundacions,
associacions, etc., en les quals estigui representat l’Ajuntament i es facin aportacions
econòmiques anualment per finançar els seus pressupostos.
g) Quotes a favor de les associacions a què es refereix la disposició 5à de la Llei 7/1985
reguladora de les Bases de Règim Local.
h) Subvencions als grups polítics representats a la Corporació per atendre les seves
despeses de funcionament.
i) Premis que s’atorguin sense la prèvia sol·licitud del beneficiari.
2. Aquesta Ordenança General només tindrà caràcter supletori, respecte de la corresponent
normativa específica, en els següents casos:

Pl. Ajuntament, 1 - 17535 PLANOLES - Tel. 972 73 60 00 – Fax 972 73 61 75 – ajuntament@planoles.cat – NIF: P-1714300-I

Ajuntament de
Planoles

Publicada en el BOP núm. 1 de 02-01-2018
Aprovada en el Ple de data 09-10-2017

a) Subvencions concedides o finançades amb Fons Europeus o d’altres Administracions
Públiques, que es regiran en primer lloc per la normativa o condicions establertes per
l’Administració que financïi, total o parcialment, la subvenció. En cas que la normativa
esmentada no reguli la forma d’atorgament de la subvenció, s’aplicarà aquesta ordenança
general.
b) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran en primer lloc per aquesta.
Article 3. Règim Jurídic.
El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per:
a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara endavant
LGS).
b) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració local ( art. 72 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local i arts. 189.2 i 214.2 de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, text refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març ).
c)

La legislació de la Comunitat Autònoma (art. 239 i 240 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril de 2003 i art 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals aprovat pel Decret 179/1995, de 14 de juny ).

d) Normativa europea (Tractat de la Unió Europea, art. 92 i 93).
e) L’Ordenança General de Subvencions.
f)

Les Bases d’Execució del Pressupost.

g) Bases reguladores de l’atorgament de subvencions que, en cada cas, s’aprovin.

Article 4. Caràcter de les subvencions.
1.Les subvencions regulades per aquesta Ordenança General tenen caràcter voluntari i
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors (excepte en cas que s’hagin concedit amb
el caràcter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent.
2 . Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es
condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament
inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió.
3. En qualsevol cas, l’Ajuntament i les entitats que en depenen quedaran exempts de
qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les
actuacions a què quedin obligades les persones o entitats subvencionades.
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Article 5. Finalitat de les subvencions.
1. Les subvencions hauran de finançar inversions o activitats d’interès públic o social.
2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les següents finalitats:
a) Finançament d’instruments de col·laboració interadministrativa en la prestació
d’activitats i serveis d’interès municipal.
b) Finançament d’inversions o activitats, que coadjuvin en serveis de competència de
l’Ajuntament, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del
municipi.
c) Per raons de solidaritat, ajudes a països o zones deprimides o a causa de calamitats
públiques, encara que sigui fora del territori del terme municipal i de l’Estat Espanyol.
Mitjançant bases específiques es podran regular peculiaritats en els procediments de
concessió i gestió, control financer i reintegrament, i sancions relatives a subvencions de
cooperació internacional.
3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, que es
consideraran nul·les.
TITOL II
PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS
Article 6. Principis generals.
La gestió de les subvencions a què es refereix aquesta Ordenança General s’efectuarà
d’acord amb els principis següents:
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 ordinari de concessió de les subvencions serà la concurrència competitiva,
sens perjudici de l’aplicació dels procediments de concessió directa en els termes previstos a
la Llei 38/2003 de 17 de novembre ( LGS ) i a l’article 10 d’aquesta ordenança.
Article 7. Quantia de les subvencions.
1. L’import de la subvenció, sumat en el seu cas al de les subvencions concedides amb la
mateixa finalitat per altres Administracions públiques i a d’altres ingressos i recursos que es
puguin percebre, no podrà ultrapassar el cost de l’obra o activitat subvencionada.
2. Com a regla general l’import de la subvenció no ultrapassarà el 50 % del cost de la inversió
o l’activitat subvencionada. En els casos en què s’ultrapassi aquest límit, s’haurà de justificar
la necessitat de fer-ho en l’expedient.
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Article 8. Consignació pressupostària.
Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i la seva efectivitat quedarà
condicionada a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient.
Article 9. Concessió mitjançant concurrència competitiva.
1. La concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs, és la forma ordinària de
concessió de les subvencions.
2. Conjunta o prèviament a la convocatòria del concurs, s’hauran d’aprovar i publicar les
corresponents Bases específiques.
3. L’anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les bases específiques per
les quals es regeixi el concurs.
4. En el concurs s’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds
presentades dintre del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de
la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a les Bases específiques i
obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració fixats a
les mateixes Bases.
5.-L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o
no esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida pressupostària
o de les seva bossa de vinculació. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la
que es determini en la convocatòria.
6. Les bases reguladores de la concessió de les subvencions determinaran els òrgans
competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la
subvenció.
Article 10. Concessió directa.
1. Les subvencions podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència
competitiva ni la publicitat, en els següents casos:
a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general de l’Ajuntament.
b) Subvencions l’atorgament o la quantia de les quals vingui imposada a l’Administració per
una norma de rang legal.
c) Subvencions per remeiar situacions d’emergència o d’urgència quan aquestes situacions
siguin incompatibles amb el tràmit de publicitat.
d) Amb caràcter excepcional aquelles altres subvencions en les quals s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que
dificultin la seva convocatòria pública.
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2. Normalment la concessió directa es formalitzarà en un conveni.
En el corresponent conveni o, en el seu cas, en la resolució de concessió es fixaran, a més
del beneficiari i quantia de la subvenció, l’objecte, el termini i la forma de justificació.

Article 11. Sol·licituds.
Les sol·licituds hauran de formalitzar-se mitjançant un model normalitzat, i es dirigiran, dins
els terminis establerts, a l’Alcalde-President de l’Ajuntament i s’hauran de presentar al
Registre General de l’Ajuntament.
Les sol·licituds hauran d’expressar necessàriament:
1. Identificació: nom, domicili social, NIF i telèfon de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter
amb què ho fa.
2. Identificació de qui ha de ser el beneficiari.
3. Memòria de la inversió o activitat a subvencionar.
4. Manifestació expressa de l’acceptació de la subvenció en cas d’atorgar-se, així com de les
condicions i compromís de portar a terme l’activitat prevista.
5. Compromís de complir les condicions de la subvenció.
6. En el cas que la condició de beneficiari recaigui en una agrupació de persones físiques o
jurídiques o col·lectius sense personalitat jurídica, en la sol·licitud caldrà detallar la relació
nominal, amb l’acceptació expressa, de les persones que integren el projecte; les dades
personal/s del/s representant/s del col·lectiu (nom, cognoms, NIF, domicili de notificacions,
telèfon, adreça electrònica, etc.) i una declaració responsable del representant d’estar facultat
per actuar en el seu nom i de no trobar-se inhabilitat per contractar amb les Administracions
Públiques.
7. Dades d’un compte bancari mancomunat, amb almenys dos titulars, al qual s’ha de
transferir l’import de la subvenció que pogués concedir-se.
8. Altres documents que puguin establir-se a les bases reguladores de l’atorgament de la
subvenció.
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la
informació, es donarà als sol·licitants un termini màxim de 10 dies, per tal d’esmenar els
defectes o omissions, o per ampliar la informació.
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Article 12. Requisits i obligacions dels beneficiaris.
Els beneficiaris hauran de complir les obligacions que es derivin de l’acte d’atorgament de la
subvenció, així com de les bases reguladores i, en tot cas, les que es preveuen a l’article 14
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre (LGS).
Podran tenir la condició de beneficiaris les persones o entitats que, en compliment dels
requisits previstos a l’article 13 de l’esmentada Llei 38/2003 (LGS) i a les bases d’atorgament
de subvencions que, eventualment, es puguin aprovar.

Article 13. Acceptació.
Per a l’efectivitat de la subvenció serà precís que el beneficiari accepti, sense reserves, en la
forma i termini que assenyalin les Bases específiques, tant la subvenció com les condicions
que han regit el seu atorgament.
Si el beneficiari no presenta la seva acceptació en el corresponent termini o hi formula
reserves, l’Ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini per a
l’acceptació o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.

Article 14. Resolució i Pagament de la subvenció.
1. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en el termini màxim de 3
mesos i la manca de resolució dins d’aquest termini tindrà caràcter de desestimació.
2. Amb caràcter general el pagament de les subvencions s’efectuarà prèvia presentació de les
justificacions de la inversió o l’activitat subvencionada.
3. Es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant justificants de
part de la inversió o activitat efectuada.
4. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació, s’efectuarà quan
així estigui previst en les bases específiques o en l’acte de concessió. En aquest cas, el
termini per presentar les justificacions serà el que s’hagi establert a les corresponents Bases
específiques o a l’acte de concessió.
5. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la
compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari.
6. En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es podran exigir garanties
als perceptors, per assegurar que s’efectua la totalitat de la inversió o l’activitat
subvencionada i que es compleixen els objectius de la subvenció.
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Article 15. Publicitat.
1. Es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Girona, en els termes previstos a la Llei
38/2003 de 17 de novembre (LGS) i reglament de desenvolupament, les subvencions
concedides, amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, el beneficiari, la
quantia concedida i la finalitat de la subvenció.
2.-No serà necessària la publicitat assenyalada a l’apartat anterior en els següents casos:
a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en el Pressupost General de
l’Ajuntament.
b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor d’un beneficiari concret, resultin imposats
per una norma amb rang legal.
c) Quan l’import de les subvencions concedides, individualment considerades, sigui de
quantia inferior a 3.000,00€. En aquest supòsit s’hauran d’anunciar en el Taulell
d’anuncis de l’Ajuntament.
d) Quan la publicació de les dades del beneficiari, per raó de l’objecte de la subvenció,
pugui ser contrària al respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat personal i familiar
de les persones físiques en virtut del que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de
maig, i sempre que l’excepció a la publicitat assenyalada a l’apartat 1 s’hagi previst a
la normativa reguladora de la subvenció.

Article 16. Justificació.
1. Les subvencions es justificaran d’acord amb el que disposin les Bases especifiques i l’acord
de concessió. En tot cas, s’haurà de tenir en compte les següents regles:
a) S’haurà de justificar la realització de la inversió o l’activitat subvencionada i el seu cost.
b) Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d’una entitat, sigui quin sigui el
percentatge de la subvenció en relació amb el pressupost general de l’entitat, haurà de
presentar com a justificants els seus comptes corresponents a l’exercici a què es refereixi la
subvenció, així com els justificants de pagaments que es descriuen a l’apartat c) d’aquest
article segons els tipus de despeses que correspongui.
c) En el cas d’activitats, s’hauran d’aportar les factures, minutes i altres justificants de les
despeses efectuades pel beneficiari, les quals hauran de contenir tots els requisits legals que
estableix la normativa vigent aplicable.
2. Les subvencions que es concedeixin en atenció a la concurrència d’una determinada
situació en el perceptor no requeriran altra justificació que acreditar per qualsevol mitjà
admissible en dret l’esmentada situació prèviament a la concessió, sens perjudici dels controls
que es puguin establir per verificar la seva existència.
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3. L’Ajuntament podrà comprovar directament l’execució de la inversió o l’activitat
subvencionada, ja sigui mitjançant personal propi, o bé a través d’empreses contractades a
l’efecte.
Article 17. Despeses subvencionables.
1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquista Ordenança
General, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada i s’efectuïn en el termini establert per les diferents bases reguladores de les
subvencions. En cap cas el cost de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor
de mercat.
2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les bases específiques reguladores
de les subvencions, es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada
anteriorment a l’acabament del període de justificació determinat per la normativa reguladora
de la subvenció.
3. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses
notarials i registrals, i les despeses pericials per a l’execució del projecte subvencionat i les
d’administració específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb
l’actuació (inversió o activitat) subvencionada i si són indispensables per a la seva adequada
preparació o execució, i sempre que així ho prevegin les bases reguladores. Amb caràcter
excepcional, les despeses de garantia bancària poden ser subvencionades quan així ho
prevegi la normativa reguladora de la subvenció.
En cap cas no són subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.
4. Els tributs són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els abona de
manera efectiva. 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.
5. El beneficiari ha d’imputar els costos indirectes a l’actuació subvencionada en la part que
raonablement correspongui d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat
generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període
en el qual efectivament es duu a terme l’actuació.
Article 18. Comprovació de les justificacions.
1. El servei/ àrea que hagi tramitat la concessió de la subvenció comprovarà que les
justificacions s’hagin presentat en els terminis fixats i les comprovarà formalment. En aquest
sentit, podrà requerir el beneficiari per a què esmeni defectes, completi la documentació o
ampliï la informació.
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2. L’Ajuntament podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades,
utilitzant els criteris assenyalats a l’article 33 LGS.
Article 19. Subcontractació d’actuacions subvencionades.
El beneficiari de subvencions per actuacions no podrà subcontractar l’execució total o parcial
d’activitats que constitueixen l’objecte de la subvenció, llevat del cas que sigui autoritzat
expressament per l’Ajuntament i d’acord amb les limitacions previstes a l’article 29 de la LGS.
TÍTOL III
NUL.LITAT, REVISIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS
Article 20. Nul·litat i anul·labilitat de les resolucions de concessió de subvencions.
1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió:
a) Les indicades a l’art. 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari.
2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de
l’ordenament jurídic, i, en especial, de les regles contingudes a la LGS, de conformitat amb el
que disposa l’art. 63 de l’esmentada Llei 30/1992.
3. La tramitació i declaració de nul·litat o d’anul·labilitat s’ajustarà al que disposa l’article 36 de
la LGS.
Article 21. Revisió.
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la
concessió prèvia d’un termini d’audiència de deu dies al beneficiari, o bé sigui en relació amb
el seu contingut i condicionat, o bé sigui en relació amb l’import de la subvenció, en els
supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts
públics que, sumats a la de l’Ajuntament, superin el percentatge dels costos totals de
l’actuació que es determini a la convocatòria del concurs públic establerta a les bases.
c) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l’Ajuntament superin el
cost total de l’activitat.
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d) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les despeses
de l’actuació que estigui obligat a justificar, en els termes i els terminis que preveuen aquestes
Bases.
La modificació pot afectar el contingut, el condicionat o l’import de la subvenció.
Article 22. Reintegrament de subvencions ja satisfetes.
1. Quan a causa de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, el seu import definitiu
sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar-ne l’excés. Així mateix,
seran motius de reintegrament: el fet d’haver percebut la subvenció falsejant les condicions
exigides o amagant les que haguessin impedit la seva concessió; l’incompliment total o parcial
de l’objectiu de l’activitat o del projecte; l’incompliment de l’obligació de justificar en els
terminis establerts; la resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control
financer; així com la resta de supòsits previstos en la normativa de la Llei General de
Subvencions.
2. A més, l’ens subvencionat haurà d’ingressar els interessos dels excessos percebuts,
calculats segons els tipus d’interès de demora, acreditats des del moment del pagament.
3. Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El període d’ingrés en via
voluntària serà l’establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s’ingressessin
en aquest període es procedirà per via de compensació o de constrenyiment d’acord amb el
Reglament General de Recaptació.
Quan el subvencionat sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els
administradors.
En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regirà pel que disposen
els arts. 36 a 43 (ambdós inclosos) LGS.
TÍTOL IV
INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE
SUBVENCIONS.
Article 23. Infraccions i sancions administratives.
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, les accions i omissions
tipificades en la LGS.
Les infraccions es consideraran lleus, greus i molt greus d’acord amb els supòsits de la LGS i
s’aplicaran als infractors les sancions tipificades a la mateixa.
Les sancions podran consistir en una multa fixa o proporcional. Aquesta multa serà
independent de l’obligació de reintegrament i pel seu cobrament resultarà d’aplicació el règim
previst pels ingressos de dret públic en la Llei General Pressupostària.
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Les sancions es graduaran i es quantificaran d’acord amb el que disposen els articles
60,61,62 i 63 de la LGS.
En els supòsits que la conducta pogués ser constitutiva de delicte, l’Ajuntament passarà la
denúncia a la jurisdicció competent i s’abstindrà de seguir el procediment sancionador mentre
l’autoritat judicial no dicti sentència ferma, tingui lloc el sobreseïment o l’arxiu de les
actuacions o es produeixi la devolució de l’expedient pel
Ministeri Fiscal.
Article 24. Responsabilitats.
Els perceptors de subvencions concedides per l’Ajuntament s’obliguen a executar les
actuacions subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de legalitat.
L’incompliment d’aquests principis originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.
La responsabilitat administrativa s’exigirà d’acord amb el que preveuen l’article 176 i següents
de la llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
Les responsabilitats comptable i penal s’exigiran pels òrgans competents de conformitat amb
la normativa que regula el Tribunal de Comptes (Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig) i el
que disposa sobre aquesta matèria el Codi Penal.
TÍTOL V
CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS
Article 25. Control financer de les subvencions.
Es podrà exercir un control financer de les subvencions d’acord amb el que preveu l’article 44
de la LGS, a més del control previ que s’haurà de formular de conformitat amb el previst a
l’article 213 i següents del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Títol VI
BASES ESPECÍFIQUES
Article 26. Bases específiques.
1. Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva,
s’hauran d’aprovar les corresponents bases específiques, que s’aprovaran conjuntament o
prèviament a la convocatòria i que no podran contradir aquesta Ordenança General.
2. La competència per a l’aprovació de les Bases específiques correspon al Ple de la
Corporació.
3. Es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província un anunci del contingut de les Bases i de la
convocatòria en què es determinarà el termini de presentació de sol·licituds.
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4. El contingut de les Bases específiques serà, com a mínim, el següent:
a) Objecte de la subvenció.
b) Import màxim de les subvencions i percentatge respecte al cost de l’actuació
subvencionada.
c) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció.
d) Òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió.
e) Termini de presentació de sol·licituds segons la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de l’anunci de la convocatòria.
f) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir els tres mesos des de la sol·licitud.
g) Forma de pagament.
h) Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la
subvenció.
i) Partida pressupostària on s’imputa l’import de la subvenció.
j) Les Bases específiques hauran de fer constar l’obligatorietat que en l’actuació
subvencionada hi figuri el patrocini o el logotip de l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL:
Els preceptes d’aquesta Ordenança General que, per sistemàtica, incorporen aspectes de la
normativa directament aplicables a les subvencions que atorgui l’Ajuntament, quedaran
automàticament modificats quan es produeixi la modificació o derogació de l’esmentada
normativa.
En el supòsit de modificació normativa, continuen sent vigents els preceptes que són
compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la normativa
modificada, mentre no hi hagi adaptació expressa d’aquesta Ordenança.
Les petites ajudes de quantia inferior a 1.500 € seguiran un règim de simplificació en
la seva tramitació i justificació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA:
Queden sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut
d’aquesta Ordenança General.
DISPOSICIÓ FINAL:
Aquesta ordenança tindrà efectes des de l’endemà de la publicació en el BOP de Girona i
continuarà vigent mentre no se n’acordi modificació o derogació expressa.
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