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Anunci sobre aprovació definitiva del
reglament de subvencions del Consell
Comarcal del Ripollès

Aprovat inicialment pel Ple de la cor-
poració el Reglament de subvencions del
Consell Comarcal del Ripollès, i exposat
al públic mitjançant anunci en el BOP de
Girona número 63, de 4 d’abril de 2005,
sense que s’hi hagin presentat al·lega-
cions, s’aprova definitivament i es
publica el text per a coneixement general.

REGLAMENT DE SUBVENCIONS
DEL CONSELL COMARCAL DEL RI-
OLLÈS

Article 1. Principis generals
1. Correspon a la comarca, com a ens

local, de conformitat amb l’article 85 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
Text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya, realitzar activitats
d’interès supramunicipal i també local,
aquests últims de manera subsidiària,
d’acord amb els principis recollits a l’arti-
cle 26.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, Text refós de la llei d’orga-
nització comarcal de Catalunya. Entre les
activitats dels ens locals destaca l’activitat
de foment, mitjançant l’atorgament de sub-
vencions i ajuts econòmics, d’acord amb
els articles 239 a 241 del Decret Legislatiu
2/2003 i l’article 118 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
en favor d’entitats públiques o privades i
de particulars que fan activitats d’utilitat o
d’interès social o que complementen o
supleixen les competències comarcals i
locals o per a promoure un fi públic.

2. Per a aquelles subvencions previstes
expressament en els programes o accions
de foment del Consell Comarcal del
Ripollès, amb dotació pressupostària, i des-
tinades a la consecució d’un fi públic, s’ha
de concretar un pla estratègic de subven-
cions on hi constin: els objectius i els efec-
tes que es pretenen amb la seva aplicació,
el termini necessari per a la consecució
d’aquells, els costos previsibles i les seves
fonts de finançament contemplades als crè-

dits pressupostaris. Aquest pla estratègic
podrà formar part del programa d’actuació
de la comarca o de les bases d’execució del
pressupost.

3 La gestió de les subvencions s’ha de
fer d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat,
igualtat i no discriminació. D’eficàcia en el
compliment dels objectius fixats que moti-
ven l’atorgament i d’eficiència en l’assig-
nació i la utilització dels recursos públics.

Article 2. Requisits per a l’atorgament
de les subvencions

1. L’atorgament d’una subvenció ha de
complir els requisits següents:

a) L’existència de crèdit adequat i sufi-
cient per atendre les obligacions que deri-
ven de la concessió de la subvenció i la fis-
calització de la intervenció del Consell
Comarcal, si és el cas, d’acord amb les for-
mes previstes per les normes d’aplicació.

b) La tramitació del procediment de
concessió d’acord amb les disposicions
d’aquest reglament.

c) L’aprovació de la despesa i l’atorga-
ment de les subvencions correspon a la pre-
sidència del Consell Comarcal del Ripollès
de conformitat amb l’acord plenari de dele-
gació adoptat en sessió de 2 de setembre de
2003 i publicat al BOP de Girona número
175, de 15 de setembre de 2003, mitjançant
decret. Els decrets de concessió de subven-
cions requereixen el dictamen previ favora-
ble del Consell de Govern si el seu import
és superior a tres mil euros, i qualsevol que
sigui el seu import, si es tracta d’una con-
vocatòria en règim de concurrència compe-
titiva.

Article 3. Beneficiaris
1. Té la consideració de beneficiari de

subvencions la persona física o jurídica,
inclosos els ens de l’administració, que
hagi d’exercir l’activitat que en va fona-
mentar l’atorgament o que estigui en la
situació que en legitimi la concessió.

2. Poden accedir a la condició de bene-
ficiari 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, tot i no tenir personalitat jurídica,
puguin portar a terme els projectes, les acti-
vitats, els comportaments, o estiguin en la
situació que motiva la concessió de la sub-
venció.

3. Quan es tracti d’agrupacions de per-
sones físiques o jurídiques sense personali-
tat, s’ha de nomenar un representant o apo-
derat únic de l’agrupació amb poders
suficients per complir les obligacions que,
com a beneficiari, corresponen a l’agrupa-
ció. En el cas que els diferents membres de
l’agrupació tinguin la condició de benefi-
ciaris s’ha de fer constar expressament, tant
en la sol·licitud com en la resolució de con-

cessió els compromisos d’execució assu-
mits per cada membre de l’agrupació, així
com l’import de la subvenció que ha
d’aplicar cada un d’ells. No es pot dissol-
dre l’agrupació fins que hagi transcorregut
el termini de quatre anys comptats des de
la data de justificació de l’aplicació de la
subvenció.

Article 4. Circumstàncies que impedei-
xen obtenir la condició de beneficiari

1. Llevat que per la naturalesa de la
subvenció ho exceptuï la normativa regula-
dora, no poden obtenir la condició de bene-
ficiari de les subvencions les persones, les
agrupacions o les entitats en les quals es
doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Haver estat condemnat mitjançant
sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts
públics.

b) Haver sol·licitat la declaració de
concurs, haver estat declarats insolvents en
qualsevol procediment, estar declarats en
concurs, estar subjectes a intervenció judi-
cial o haver estat inhabilitats d’acord amb
la llei concursal sense que hagi conclòs el
període d’inhabilitació fixat a la sentència
de qualificació del concurs.

c) Haver donat lloc, per una causa de la
qual hagin estat declarats culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte
subscrit amb l’Administració.

d) Que la persona física, els adminis-
tradors de les societats mercantils o els que
tinguin la representació legal d’altres per-
sones jurídiques o agrupacions, estiguin
incursos en algun dels supòsits d’incompa-
tibilitat dels càrrecs públics regulats per
Llei.

e) No estar al corrent en el compliment
de les obligacions tributàries o davant la
Seguretat Social imposades per les disposi-
cions vigents, en la forma i acreditament
que es determini pel reglament que desen-
volupi la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
de subvencions o els que determini les
bases de la convocatòria, les bases d’exe-
cució del pressupost o bé el decret de con-
cessió.

f) Tenir la residència fiscal en un país o
un territori qualificat per reglament com a
paradís fiscal.

g) No estar al corrent de pagament
d’obligacions per reintegrament de subven-
cions en els termes que es determinin pel
reglament que desenvolupi la Llei 38/2003,
de subvencions.

h) Haver estat sancionat mitjançant
resolució ferma amb la pèrdua de la possi-
bilitat d’obtenir subvencions segons la Llei
38/2003, de subvencions, o la Llei General
Tributària.

i) Ésser deutor del Consell Comarcal
del Ripollès i les altres circumstàncies que
determinin les bases d’execució del pressu-
post de la corporació comarcal, les bases
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reguladores o la convocatòria mateixa de la
subvenció.

2. Llevat que per la naturalesa de la
subvenció ho exceptuï la normativa regu-
ladora, no poden obtenir la condició de
beneficiari de les subvencions les persones
o les entitats en les quals es doni alguna de
les circumstàncies següents:

a) Quan concorri alguna de les prohi-
bicions anteriors en qualsevol dels mem-
bres de les agrupacions previstes als apar-
tats 2 i 3 de l’article 3 d’aquest reglament.

b) Les associacions incurses en les
causes de prohibició que preveuen els
apartats 5 i 6 de l’art. 4 de la Llei Orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d’associació.

c) Tampoc no poden obtenir la condi-
ció de beneficiari o entitat col·laboradora
les associacions respecte a les quals s’hagi
suspès el procediment administratiu d’ins-
cripció perquè s’hi hagin trobat indicis
racionals d’il·licitud penal, en aplicació del
que disposa l’art. 30.4 de la Llei Orgànica
1/2002, mentre no hi recaigui resolució
judicial ferma en virtut de la qual es pugui
practicar la inscripció al registre correspo-
nent.

3. Les prohibicions que contenen els
paràgrafs b), d), e), f), g) i i) de l’apartat 1
i l’apartat 2 d’aquest article s’aprecien de
manera automàtica i subsisteixen mentre hi
concorrin les circumstàncies que, en cada
cas, les determinin.

4. Les prohibicions que contenen els
paràgrafs a) i h) de l’apartat 1 d’aquest
article s’aprecien de manera automàtica.
L’abast de la prohibició és el que deter-
mini la sentència o resolució ferma. Si hi
manca, l’abast es fixa d’acord amb el pro-
cediment determinat pel reglament que
desenvolupi la Llei 38/2003 de subven-
cions, sense que pugui excedir de cinc
anys en cas que la prohibició no derivi de
sentència ferma.

5. L’apreciació i l’abast de la prohibi-
ció que conté el paràgraf c) de l’apartat 1
d’aquest article es determina d’acord amb
el que estableix l’art. 21, en relació amb
l’art. 20.c) del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públi-
ques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2002, de 16 de juny.

6. La justificació per part de les perso-
nes o entitats de no estar incursos en les
prohibicions per obtenir la condició de
beneficiari assenyalades als apartats 2 i 3
d’aquest article, es pot fer mitjançant:

a) Declaració responsable de la per-
sona, persones o representat de l’entitat
que sol·liciti la subvenció de no estar
incurs en cap de les circumstàncies dels
apartats 1 i 2 d’aquest article que prohibei-
xen obtenir la condició de beneficiari de
les subvencions.

b) Mitjançant testimoni judicial, certi-

ficats telemàtics o transmissions de dades,
d’acord amb el que estableix la normativa
reglamentària que regula la utilització de
tècniques electròniques, informàtiques i
telemàtiques o certificació administrativa,
segons els casos. 

Article 5. Obligacions dels beneficiaris
1. Són obligacions del beneficiari:
a) Acceptar la subvenció en el termini

establert en cada cas i complir l’objectiu,
executar el projecte, exercir l’activitat o
adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de les subvencions.

b) Justificar davant la presidència del
Consell Comarcal del Ripollès el compli-
ment dels requisits i les condicions, i
també la realització de l’activitat i el com-
pliment de la finalitat que determinin la
concessió o el gaudi de la subvenció.

c) Sotmetre’s a les actuacions de com-
provació, que ha d’efectuar l’òrgan conce-
dent i aportar tota la informació que li
sigui requerida en l’exercici de les actua-
cions anteriors.

d) Comunicar a la Presidència del
Consell Comarcal del Ripollès l’obtenció
d’altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos que financin les activitats subven-
cionades, tan aviat com es conegui la con-
cessió i, en tot cas, abans de la justificació
de l’aplicació donada als fons percebuts.

e) Acreditar abans de dictar-se la pro-
posta de resolució de concessió que està al
corrent en el compliment de les seves obli-
gacions tributàries i davant la Seguretat
Social, en la forma que es determini pel
reglament de desenvolupament de la Llei
38/2003 o bé per les bases d’execució del
pressupost de la corporació comarcal, les
bases reguladores o la convocatòria
mateixa de la subvenció.

f) Disposar dels llibres comptables, els
registres diligenciats i altres documents
degudament auditats en els termes que exi-
geix la legislació sectorial aplicable al
beneficiari en cada cas, així com tots els
estats comptables i els registres específics
que siguin exigits per les bases reguladores
de les subvencions, amb la finalitat de
garantir l’exercici adequat de les facultats
de comprovació i control.

g) Conservar els documents justifica-
tius de l’aplicació dels fons rebuts, inclo-
sos els documents electrònics, mentre
puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.

h) Adoptar les mesures de publicitat i
difusió del caràcter públic del finançament
que continguin les bases d’execució del
pressupost de la corporació comarcal, les
bases reguladores de la convocatòria o el
mateix decret de concessió.

i) Procedir al reintegrament dels fons
percebuts en els casos previstos en aquest
reglament.

Article 6. Publicació de les subven-
cions concedides

1. Les subvencions concedides d’im-
port inferior als 3.000 euros, individual-
ment considerades, es publicaran al tauler
d’anuncis del Consell Comarcal del
Ripollès. 

2. La publicitat de les subvencions
concedides d'import igual o superior als
3.000 euros es realitzarà també al tauler
d’anuncis i es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província un extracte de la resolució
per la qual s’ordena la publicació amb
indicació dels llocs on està exposat el seu
contingut íntegre.

3. No és necessària la publicació en
els casos següents:

a) Quan les subvencions públiques
tinguin una assignació nominativa en els
pressupostos del Consell Comarcal del
Ripollès. 

b) Quan l’atorgament i la quantia, a
favor d’un beneficiari concret, siguin
imposats en virtut d’una norma de rang
legal.

c) Quan la publicació de les dades del
beneficiari referent a l’objecte de la sub-
venció pugui ser contrària al respecte i la
salvaguarda de l’honor, la intimitat perso-
nal i familiar de les persones físiques en
virtut del que estableix la Llei Orgànica
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil
del dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, i hagi estat
previst en la seva normativa reguladora.

Article 7. Finançament de les activi-
tats subvencionades  

1. La normativa reguladora de la sub-
venció pot exigir un import de finança-
ment propi per cobrir l’activitat subven-
cionada. L’aportació de fons propis al
projecte o l’acció subvencionada ha de
ser acreditada en els termes previstos a la
convocatòria o el decret de concessió.

2. La normativa reguladora de la sub-
venció determinarà, si és el cas, el règim
de compatibilitat o incompatibilitat per a
la percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa fina-
litat.

3. Llevat d’excepcions expressament
justificades, el Consell Comarcal del
Ripollès no concedirà subvencions
d’import superior al 50% del cost de
l’activitat a la qual s’apliquin. L’import
de les subvencions en cap cas pot ser
d’una quantia tal que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions,
ajuts o ingressos i recursos lucratius,
superi el cost de l’activitat subvencio-
nada.

4. Qualsevol alteració de les condi-
cions que s’hagin tingut en compte per a
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la concessió de la subvenció, i en tot cas
l’obtenció concurrent d’altres aportacions
fora dels casos que permeten les normes
reguladores, pot donar lloc a la modifica-
ció de la resolució de concessió, en els
termes establerts a la normativa regula-
dora de la subvenció.

Article 8. Informació sobre la gestió
de subvencions  

El Consell Comarcal del Ripollès lliu-
rarà la informació requerida per les dis-
posicions reglamentàries que desenvolu-
pin l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, de subvencions en ordre a
la creació d’una base de dades estatal.

Article 9. Procediments de concessió  
1. El procediment ordinari de convo-

catòria i concessió de subvencions i en
tots els casos si les subvencions a atorgar
individualment considerades són supe-
riors a tres mil euros, es tramita en règim
de concurrència competitiva que es pre-
veu a l’article 10 d’aquest reglament.

2. Es poden concedir de manera
directa les subvencions següents:

a) Les previstes nominativament en
els pressupostos del Consell Comarcal del
Ripollès.

b) Aquelles l’atorgament o la quantia
de les quals estigui imposada per l’admi-
nistració competent en virtut de norma de
rang legal i amb el procediment de con-
cessió que els sigui aplicable d’acord amb
la seva pròpia normativa.

c) Les subvencions en les quals
s’acreditin raons d’interès públic, cívic i
social, econòmic o humanitari o altres
raons degudament justificades que difi-
cultin la convocatòria pública.

d) Les subvencions rogades, a instàn-
cia de persones, ens, entitats o agrupa-
cions de particulars que, destinades a acti-
vitats concretes que acrediten el seu
interès públic, cívic i social, econòmic o
humanitari o altres raons degudament jus-
tificades, dificulten la convocatòria
pública i que siguin inferiors, individual-
ment considerades, als tres mil euros.

Article 10. Iniciació i instrucció en
règim de concurrència competitiva 

1. El procediment s’inicia sempre
d’ofici mitjançant acord de Ple d’aprova-
ció de les bases reguladores i de la con-
vocatòria que ha de tenir el contingut
següent:

a) Les bases reguladores.
b) Els crèdits pressupostaris als quals

s’imputa la subvenció i la quantia total
màxima o estimada de les subvencions
convocades dins dels crèdits disponibles.

c) L’objecte, les condicions i la fina-
litat de la concessió de la subvenció.

d) Els requisits, la forma d’acreditar-
los, i els documents i informacions que
s’han d’adjuntar a la sol·licitud.

e) Indicació dels òrgans competents
per a la instrucció i la resolució del pro-
cediment, amb indicació dels recursos
que procedeixen contra aquesta.

f) El termini hàbil de presentació de
sol·licituds.

g) Els terminis de resolució i notifica-
ció que no sobrepassaran, llevat dels
casos legalment permesos, els sis mesos
comptats des de la data de publicació de
la convocatòria.

h) Criteris de valoració de les sol·lici-
tuds.

2. Els interessats han de presentar
amb les seves sol·licituds els documents i
les informacions que determini la norma
o convocatòria, llevat que els documents
exigits estiguin en poder del Consell
Comarcal del Ripollès, cas en què el
sol·licitant es pot acollir al que estableix
el paràgraf f) de l’art. 35 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, sem-
pre que es faci constar la data i l’òrgan o
la dependència en què van ser presentats
o emesos, i quan no hagin transcorregut
més de cinc anys des de l’acabament del
procediment al qual corresponguin.

3. La Gerència del Consell Comarcal,
instructor dels expedients, pot requerir al
sol·licitant la presentació de documents o,
si no, l’acreditació per altres mitjans dels
requisits a què es refereix el document,
abans de la formulació de la proposta de
resolució. La presentació de la sol·licitud
de subvenció per part del beneficiari com-
porta l’autorització al Consell Comarcal
del Ripollès per demanar els certificats a
emetre per l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària i per la Tresoreria Gene-
ral de la Seguretat Social, d’acord amb
allò que disposa l’article 23 de la Llei
38/2003, de subvencions.

L’acreditació que els beneficiaris de
subvencions estan al corrent de les obli-
gacions tributàries i davant de la Segure-
tat Social la podrà realitzar el mateix
Consell Comarcal amb l’habilitació con-
cedida per l’article 23 de la Llei 38/2003,
de subvencions, en relació a l’apartat 3 de
la disposició addicional divuitena de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú. 

4. A l’efecte del que disposen els
apartats anteriors, la normativa reguladora
de la subvenció pot admetre la substitució
de la presentació de determinats docu-
ments per una declaració responsable del
sol·licitant. En aquest cas, abans de la
proposta de resolució de concessió de la

subvenció s’ha de requerir, si és el cas, la
presentació de la documentació que acre-
diti la realitat de les dades contingudes en
la declaració, en un termini no superior a
15 dies.

5. Si la sol·licitud no compleix els
requisits establerts en la norma de convo-
catòria, l’òrgan competent ha de requerir
l’interessat perquè ho esmeni en el ter-
mini màxim i improrrogable de 10 dies,
amb la indicació que si no ho fa es consi-
derarà que ha desistit de la seva sol·lici-
tud, amb la resolució que ha de ser dic-
tada en els termes que preveu l’art. 71 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.

6. La instrucció del procediment de
concessió de subvencions correspon a la
gerència del Consell Comarcal del
Ripollès. Les activitats d’instrucció com-
prenen:

a) Petició de tots els informes que
consideri necessaris per resoldre o que
exigeixin les normes que regulen la sub-
venció que han de ser emesos, en qualse-
vol cas, en el termini màxim de dos
mesos. La no emissió dels informes pre-
ceptius pot interrompre el termini dels
tràmits successius.

b) Avaluació de les sol·licituds o peti-
cions, efectuada d’acord amb els criteris
de valoració de la convocatòria i emissió
d’informe proposta en el qual es concreti
el resultat de l’avaluació efectuada.

Article 11. Resolució 
1. Únicament procedirà notificar als

interessats la proposta de resolució amb
l’atorgament d’audiència de deu dies per
a presentació d’al·legacions o acceptació
de la mateixa, en el cas que per a la pro-
posta s’hagi tingut en compte altra docu-
mentació a més de l’aportada pel sol·lici-
tant.

2. La proposta de resolució es sot-
metrà a dictamen previ del Consell de
Govern i la presidència emetrà el Decret
de resolució definitiva.

3. La resolució s’ha de motivar de
conformitat amb el que disposin les bases
reguladores de la subvenció i, a més de
contenir el sol·licitant o la relació de
sol·licitants als quals es concedeix la sub-
venció, ha de fer constar la desestimació
de la resta de les sol·licituds.

4. El termini màxim per resoldre i
notificar la resolució del procediment no
pot excedir els sis mesos, llevat que una
norma amb rang de llei estableixi un ter-
mini superior. El termini es computa a
partir de la publicació de la convocatòria
corresponent.

5. El venciment del termini màxim
sense haver-se notificat la resolució legi-
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tima els interessats per entendre desesti-
mada per silenci administratiu la sol·lici-
tud de concessió de la subvenció.

6. La resolució del procediment s’ha
de notificar als interessats d’acord amb el
que preveu la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú. 

Article 12. Reformulació de les
sol·licituds

1. Quan la subvenció tingui per
objecte el finançament d’activitats que ha
d’exercir el sol·licitant i l’import de la
subvenció de la proposta de resolució
provisional sigui inferior al que figura a
la sol·licitud presentada, es pot instar al
beneficiari, si així ho preveuen les bases
reguladores, la reformulació de la sol·lici-
tud per ajustar els compromisos i les con-
dicions a la subvenció atorgable i, previs
els tràmits oportuns, i amb audiència prè-
via dels interessats, es dictarà la resolució
pertinent. 

2. En qualsevol cas, la reformulació
de sol·licituds ha de respectar l’objecte,
les condicions i la finalitat de la subven-
ció, així com els criteris de valoració
establerts respecte a les sol·licituds o peti-
cions.

Article 13. Atorgament de subven-
cions en règim de concessió directa

1. En els casos previstos a l’apartat 2
de l’article 9 s’aplicarà el procediment de
concessió directa de subvencions. S’ini-
ciarà d’ofici en els supòsits a) i b) de
l’apartat 2 i a iniciativa de particular en el
cas d). El supòsit de l’apartat 2.c) podrà
ser d’ofici o a instància de particular.

2. El procediment d’atorgament en
règim de concessió directa serà el que
determinen les bases d’execució del pres-
supost.

3. És d’aplicació en aquest procedi-
ment allò que disposen els apartats 4, 5 i
6 de l’article 11 i les disposicions especí-
fiques de les bases d’execució del pressu-
post. 

Article 14.  Justificació de les sub-
vencions

1. La justificació del compliment de
les condicions imposades i de la consecu-
ció dels objectius previstos en l’acte de
concessió de la subvenció s’ha de docu-
mentar en forma de compte justificatiu
que ha de contenir la declaració de les
activitats efectuades, el seu cost i finança-
ment, i les despeses que han estat
finançades amb la subvenció. La seva
presentació s’ha de fer en els terminis
establerts en la convocatòria, resolució
d’atorgament i, com a màxim, en el ter-

mini de tres mesos des de l’acabament del
termini per a la realització de l’activitat.

2. Les despeses s’han d’acreditar mit-
jançant factures i altres documents de
valor probatori equivalent amb validesa
en el tràfic jurídic mercantil o amb eficà-
cia administrativa. Mentre no es desenvo-
lupin reglamentàriament les previsions de
la Llei 38/2003, de subvencions, el sis-
tema de validació i estampillat de justifi-
cants de despesa que permeti el control de
la concurrència de subvencions serà el
que apliqui la intervenció del Consell
Comarcal o en la forma prevista a les
bases d’execució del pressupost.

3. Les subvencions que es concedei-
xin en consideració a la concurrència
d’una determinada situació en el percep-
tor no requereixen cap altra justificació
que l’acreditació per qualsevol mitjà
admissible en dret de la situació esmen-
tada prèviament a la concessió, sense per-
judici dels controls que es puguin establir
per verificar-ne l’existència.

Article 15. Reintegrament de la sub-
venció concedida 

1. A més dels casos de nul·litat de la
resolució d’atorgament de subvencions
previstos a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú i les establertes a
l’article 36 de la Llei 38/2003, de sub-
vencions, procedeix el reintegrament de
les quantitats percebudes amb l’exigència
de l’interès de demora corresponent des
del moment del pagament de la subvenció
fins a la data en què s’acordi la procedèn-
cia del reintegrament, en els casos
següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant
les condicions requerides per a això o
amagant les que ho hagin impedit.

b) Incompliment total o parcial de
l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la
no adopció del comportament que fona-
menten la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l’obligació de jus-
tificació o la justificació insuficient, en
els termes que estableix aquest reglament
i si s’escau, en les normes reguladores de
la subvenció.

d) Incompliment de l’obligació
d’adoptar les mesures de difusió.

e) Resistència, excusa, obstrucció o
negativa a les actuacions de comprovació
i control financer que preveuen els arts.
14 i 15 d’aquesta Llei, així com l’incom-
pliment de les obligacions comptables,
registrals o de conservació de documents
quan d’això derivi la impossibilitat de
verificar-ne l’ús que se n’ha fet dels fons
percebuts, el compliment de l’objectiu, la
realitat i la regularitat de les activitats
subvencionades, o la concurrència de sub-

vencions, ajuts, ingressos o recursos per a
aquesta finalitat, procedents de qualssevol
administracions o ens públics o privats,
nacionals, de la Unió Europea o d’orga-
nismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions
imposades per l’Administració als benefi-
ciaris, així com dels compromisos assu-
mits per aquests, amb motiu de la conces-
sió de la subvenció, sempre que afectin, o
es refereixin a la manera com s’han
d’aconseguir els objectius, exercir l’acti-
vitat, executar el projecte o adoptar el
comportament que fonamenta la conces-
sió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions
imposades per l’Administració als benefi-
ciaris, així com dels compromisos assu-
mits per aquests, amb motiu de la conces-
sió de la subvenció, diferents dels
anteriors, quan d’això derivi la impossibi-
litat de verificar la utilització que s’ha fet
dels fons percebuts, el compliment de
l’objectiu, la realitat i regularitat de les
activitats subvencionades, o la concurrèn-
cia de subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, proce-
dents de qualssevol administracions.

h) En els altres casos previstos en la
normativa reguladora de la subvenció.

2. Quan el compliment per part del
beneficiari s’aproximi de manera signifi-
cativa al compliment total i acrediti una
actuació inequívocament tendent a la
satisfacció dels seus compromisos, la
quantitat que s’ha de reintegrar quedarà
determinada en la proporció que resulti de
l’expedient de reintegrament.

3. Igualment, s’ha de procedir al rein-
tegrament de l’excés obtingut sobre el
cost de l’activitat subvencionada.

4. El procediment de reintegrament
s’iniciarà d’ofici per decret de la pre-
sidència del Consell Comarcal i es trami-
tarà amb l’atorgament de termini
d’audiència al beneficiari o beneficiaris
afectats, de conformitat amb allò que dis-
posa la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Article 16. Infraccions 
1. Són responsables de les infraccions

administratives en matèria de subvencions
les persones físiques o jurídiques, públi-
ques o privades, així com els ens sense
personalitat que, per acció o omissió,
incorrin en els casos tipificats com a
infraccions en aquest reglament i, en par-
ticular, els beneficiaris de subvencions,
així com els membres de les persones o
entitats que preveuen l’apartat 2 i el
segon paràgraf de l’apartat 3 de l’art. 11
d’aquesta Llei, en relació amb les activi-
tats subvencionades que s’hagin com-
promès a realitzar i el representant legal
dels beneficiaris de subvencions que no
tinguin capacitat d’obrar.
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2. Són infraccions lleus 
Constitueixen infraccions lleus els

incompliments de les obligacions que
recullen les bases reguladores de subven-
cions, les bases d’execució del pressupost
i la Resolució d’atorgament quan no
constitueixin infraccions greus o molt
greus i no actuïn com a element de gra-
duació de la sanció. En particular, consti-
tueixen infraccions lleus les conductes
següents:

a) La presentació fora de termini dels
comptes justificatius de l’aplicació que es
fa als fons percebuts.

b) La presentació de comptes justifi-
catius inexactes o incomplets.

c) L’incompliment de les obligacions
formals que, no estant previstes de
manera expressa a la resta de paràgrafs
d’aquest article, siguin assumides com a
conseqüència de la concessió de la sub-
venció.

d) L’incompliment d’obligacions
d’índole comptable o registral.

e) L’incompliment de les obligacions
de conservació de justificants o docu-
ments equivalents.

f) La resistència, l’obstrucció,
l’excusa o la negativa a les actuacions de
control financer.

S’entén que es donen aquestes cir-
cumstàncies quan el responsable de les
infraccions administratives en matèria de
subvencions, degudament notificat a
aquest efecte, hagi realitzat actuacions
tendents a dilatar, entorpir o impedir les
actuacions dels funcionaris del Consell
Comarcal del Ripollès en l’exercici de les
funcions de control financer.

Entre altres, constitueixen resistència,
obstrucció, excusa o negativa les conduc-
tes següents:

1a. No aportar o no facilitar l’examen
de documents, informes, antecedents, lli-
bres, registres, fitxers, justificants, assen-
taments de comptabilitat, programes i
arxius informàtics, sistemes operatius i de
control i qualsevol altra dada objecte de
comprovació.

2a. No atendre algun requeriment.
3a. La incompareixença, llevat de

causa justificada, en el lloc i el temps
assenyalat.

4a. Negar o impedir indegudament
l’entrada o la permanència en locals de
negoci i altres establiments o llocs en els
quals hi hagi indicis probatoris per a la
correcta justificació dels fons rebuts pel
beneficiari o l’entitat col·laboradora o de
la realitat i regularitat de l’activitat sub-
vencionada.

5a. Les coaccions al personal contro-
lador que faci el control financer.

Article 17. Són infraccions greus
Constitueixen infraccions greus les

conductes següents:

a) L’incompliment de l’obligació de
comunicar al Consell Comarcal del
Ripollès l’obtenció d’altres subvencions,
ajuts públics, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat.

b) L’incompliment de les condicions
establertes que alteri substancialment les
finalitats per a les quals la subvenció va
ser concedida.

c) La falta de justificació de la utilit-
zació que es fa als fons rebuts una vegada
transcorregut el termini establert per a la
seva presentació.

Article 18. Infraccions molt greus
Constitueixen infraccions molt greus

les conductes següents:
a) L’obtenció d’una subvenció false-

jant les condicions requerides per a la
seva concessió o amagant les que l’hagin
impedit o limitat.

b) La no aplicació, en tot o en part, de
les quantitats rebudes a les finalitats per a
les quals la subvenció va ser concedida.

c) La resistència, l’excusa, l’obstruc-
ció o la negativa a les actuacions de con-
trol previstes en aquest reglament, quan
d’això derivi la impossibilitat de verificar
la utilització que es fa als fons percebuts,
o el compliment de la finalitat i de la rea-
litat i regularitat de les activitats subven-
cionades, o la concurrència de subven-
cions, ajuts, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol
administració.

Article 19. Classes de sancions
1. Les sancions pecuniàries poden

consistir en una multa fixa o proporcio-
nal. La sanció pecuniària proporcional
s’aplica sobre la quantitat indegudament
obtinguda, aplicada o no justificada.

2. Les multes fixes s’apliquen en les
següents quanties:

a) La multa fixa per a les infraccions
lleus està compresa entre 100 i 500 euros.

b) La multa fixa per a les infraccions
greus està compresa entre 501 i 1.000
euros.

c) La multa fixa per a les infraccions
molt greus està compresa entre 1.001 i
6.000 euros.

3. La multa proporcional pot anar del
tant al triple de la quantitat indegudament
obtinguda, aplicada o no justificada.

4. És d’aplicació el procediment san-
cionador establert al Decret  278/1993, de
9 de novembre.

5. La multa pecuniària és independent
de l’obligació de reintegrament de la sub-
venció i per al seu cobrament és aplicable
el règim jurídic que preveuen per als
ingressos de dret públic local.

6. Les sancions no pecuniàries, que es
poden imposar en cas d’infraccions greus
o molt greus, poden consistir en:

a) La pèrdua durant un termini de fins

a cinc anys de la possibilitat d’obtenir
subvencions, ajuts públics i avals del
Consell Comarcal del Ripollès.

b) La prohibició durant un termini de
fins a cinc anys per contractar amb el
Consell Comarcal del Ripollès.

Article 20. Prescripció d’infraccions i
sancions

1. Les infraccions prescriuen en el
termini de quatre anys a comptar del dia
en què la infracció s’hagi comès.

2. Les sancions prescriuen en el ter-
mini de quatre anys a comptar de
l’endemà del dia en què hagi adquirit fer-
mesa la resolució per la qual es va impo-
sar la sanció.

3. El termini de prescripció s’inte-
rromp d’acord amb el que estableix l’art.
132 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

4. La prescripció s’aplica d’ofici,
sense perjudici que pugui ser sol·licitada
la seva declaració per l’interessat.

Article 21. Responsabilitats
1. Responen solidàriament de la san-

ció pecuniària els membres, partícips o
cotitulars de comunitats de béns o qualse-
vol altre tipus d’unitat econòmica o patri-
moni separat, en proporció a la seva par-
ticipació.

2. Responen subsidiàriament de la
sanció pecuniària els administradors de
les societats mercantils, o aquells que tin-
guin la representació legal d’altres perso-
nes jurídiques, d’acord amb les disposi-
cions legals o estatutàries que els siguin
aplicables, que no duguin a terme els
actes necessaris que siguin de la seva
incumbència per al compliment de les
obligacions infringides, adoptin acords
que facin possibles els incompliments o
consentin el dels qui en depenen.

3. En el cas de societats o entitats dis-
soltes i liquidades en les quals la llei
limita la responsabilitat patrimonial dels
socis, partícips o cotitulars, les sancions
pendents es transmeten a aquests, que
queden obligats solidàriament fins al límit
del valor de la quota de liquidació que
se’ls hagi adjudicat o se’ls hauria hagut
d’adjudicar.

4. En el cas de societats o entitats dis-
soltes i liquidades en les quals la llei no
limita la responsabilitat patrimonial dels
socis, partícips o cotitulars, les sancions
pendents es transmeten a aquests, que
queden obligats solidàriament al seu com-
pliment.

Article 22. Disposicions d’aplicació
supletòria

En allò no previst en aquest reglament
s’estarà a allò que disposen la Llei
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38/2003, de 17 de novembre, de subven-
cions i el Decret 179/1995, de 13 de juny,
Reglament d’obres activitats i serveis dels
ens locals.

Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor

l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província.

Ripoll, 24 de maig de 2005.— La
Presidenta. Signat: Josefina del Pozo i
Álvarez.

Ajuntaments

Núm. 6.283
AJUNTAMENT
D’AGULLANA

Edicte d’aprovació plec de clàusules
que han de regir la subhasta pública per a
la contractació d’una obra pel procediment
obert

Aprovat pel Ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada el dia 21 de maig de
2005, el Plec de Clàusules administratives
particulars que han de regir la subhasta
pública per a la contractació de l’obra pel
procediment obert que es detalla a conti-
nuació, atesos els articles 270 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, i 49 del Reial
Decret Legislatiu 2/2000, s’exposa al
públic per un termini de 15 dies hàbils,
per tal que s’hi puguin presentar possibles
reclamacions.

Simultàniament, s’anuncia subhasta
pública, si bé condicionada al que disposa
l’article 122.2 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril i art. 78 del RDL
2/2000, de 16 de juny.

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament d’Agu-

llana.
b) Dependència que tramita l’expe-

dient: Secretaria-Intervenció.

2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: PRO-

JECTE 1ª FASE ENJARDINAMENT I
URBANITZACIÓ DE L’ENTRADA
DEL CEMENTIRI D’AGULLANA.

b) Lloc d’execució: Municipi d’Agu-
llana.

c) Termini d’execució: 4 mesos.

3.- Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: subhasta.

4.- Pressupost base de licitació:
32.679,50 euros, IVA inclòs.

5.- Garanties:
La garantia provisional serà del 2%

del preu de licitació.
La garantia definitiva serà del 4% del

preu d’adjudicació.

6.- Obtenció de documentació i infor-
mació:

a) Entitat: Ajuntament d’Agullana.
b) Domicili: c/ Lluís Gomis, 2
c) Localitat i codi postal: AGU-

LLANA 17707
d) Telèfon: 972535206
e) Fax: 972535086
f) Data límit per a l’obtenció d’infor-

mació: el mateix dia en que finalitzi el
termini per a la presentació de les propo-
sicions.

7.- Obtenció de còpies i del plec de
clàusules administratives particulars:

Oficines de l’Ajuntament d’Agullana
C/ Lluís Gomis, 2
17707- Agullana
Tef: 972535206

8.- Requisits específics del contrac-
tista:

a) Classificació: No se’n requereix.
b) Altres requisits: els establerts en el

plec de clàusules administratives particu-
lars.

9.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: fins a les

14:00 h. del dia 26è natural següent a
comptar al de l’última publicació de
l’anunci, que s’efectuarà al BOP i al
DOGC. Si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, es prorroga el termini fins
el proper dia hàbil següent.

b) Documentació que s’ha de presen-
tar: la que detalla el plec de clàusules
administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Secretaria de
l’Ajuntament d’Agullana, c/ Lluís Gomis,
2 17707 -AGULLANA.

10.- Constitució de la mesa i obertura
de les ofertes econòmiques:

L’acte d’obertura de les proposicions
econòmiques serà públic i tindrà lloc a la
Sala d’actes de la corporació, a les deu
hores del dia següent hàbil a aquell en
què finalitzi el termini de presentació de
proposicions.

11.-Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anun-

cis aniran a càrrec de l’adjudicatari.

Agullana, 24 de maig de 2005.—
L’Alcalde-President. Signat: Alfons
Quera i Carré.

Núm. 6.238
AJUNTAMENT
D’ARBÚCIES

Edicte de sol·licitud de llicència
ambiental

Per part d’EXCAVACIONS ROSELL
S.L. s’ha sol.licitat d’aquesta Alcaldia,
llicència ambiental per a una PLANTA
DE TRANFERÈNCIA I RECICLATGE
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
situada a la finca “El Ventaiol” d’Arbú-
cies, per la qual cosa d’acord amb el que
estableix l’article 28 de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental, s’exposa al
públic per un termini de vint dies hàbils
perquè es puguin presentar reclamacions.

L’expedient es pot consultar a la
Secretaria d’aquest Ajuntament, carrer
Major, núm.2, els dies laborables de les 9
a les 14 hores.

Arbúcies, 27 de maig de 2005.—
Alcalde-President. Signat: Roger Zamo-
rano i Rodrigo.

Núm. 6.250
AJUNTAMENT DE

BESALÚ 

Edicte d’aprovació provisional regla-
ment regulador de l’arxiu d’imatges

El Ple de l’Ajuntament de Besalú en
sessió celebrada el proppassat dia 12 de
maig de 2005  va aprovar PROVISIO-
NALMENT, el reglament regulador de
l’arxiu d’imatges de Besalú.

Segons estableix l’article 63 del
Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals,  s’exposa al
públic pel termini de 30 dies mitjançant
el present edicte  per tal que els interes-
sats puguin presentar-hi reclamacions i/o
suggeriments.

En cas que s’hagin presentat reclama-
cions o al·legacions durant el tràmit
d’informació pública, s’han de resoldre
de forma raonada en el mateix acord
d’aprovació. Si transcorregut el termini
esmentat no s’han presentat ni reclama-
cions, ni suggeriments, l’acord provisio-
nal quedarà definitivament aprovat sense
necessitat d’un nou acord.

Un cop elevat a definitiu l’acord pro-
visional, es publicarà al BOP l’acord defi-
nitiu i el text íntegre de les creacions i/o
modificacions.

Besalú, 26 de maig de 2005.—
L’Alcalde. Signat: Lluís Guinó i Subirós.
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