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§1
LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE,
GENERAL DE SUBVENCIONS1
(BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003)

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I
DE L’ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA LLEI2

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions
atorgades per les administracions públiques.
Article 2. Concepte de subvenció
1. S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Llei, qualsevol disposició dinerària
realitzada per qualssevol dels subjectes que preveu l’article 3 d’aquesta Llei, a favor de
persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:
1

Aquesta Llei ha estat modificada per les disposicions següents: Llei 24/2005, de 18 de novembre, de
reformes per a l’impuls a la productivitat (BOE núm. 277, de 19 de novembre de 2005); Llei 42/2006, de 28
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007 (BOE núm. 311, de 29 de desembre
de 2007); Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009 (BOE
núm. 309, de 24 de desembre de 2008); Reial decret llei 6/2010, de 9 d’abril, de mesures per a l’impuls de
la recuperació econòmica i l’ocupació (BOE núm. 89, de 13 d’abril de 2010); Llei 39/2010, de 22 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011 (BOE núm. 311, de 23 de desembre
de 2010); Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació (BOE núm. 131, de 2 de juny
de 2011); Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013 (BOE
núm. 312, de 28 de desembre de 2012); Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i
renovació urbanes (BOE núm. 153, de 27 de juny de 2013); Reial decret llei 7/2013, de 28 de juny, de
mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la recerca, el desenvolupament i la
innovació (BOE núm. 155, de 29 de juny de 2013); Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector públic i altres mesures de reforma administrativa (BOE núm. 226, de 17 de setembre de 2014); Llei
orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l’activitat economicofinancera dels partits polítics, per la
qual es modifiquen la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, la
Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, i la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del
Tribunal de Comptes (BOE núm. 77, de 31 de març de 2015); Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015); Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2017 (BOE núm. 153, de 28 de juny de 2017); Llei 6/2018, de 3 de juliol,
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE núm. 161, de 4 de juliol de 2018), i Llei 11/2020,
de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 (BOE núm. 341, de 31 de
desembre de 2020; correcció d’errades BOE núm. 94, de 20 d’abril de 2021).
També s’ha vist afectada per les sentències següents: STC 206/2013, de 5 de desembre (BOE núm. 7,
de 8 de gener de 2014); STC 152/2014, de 25 de setembre (BOE núm. 261, de 28 d’octubre de 2014);
STC 70/2016, de 14 d’abril (BOE núm. 122,de 20 de maig de 2016), i STC 33/2018, de 12 d’abril (BOE
núm. 124, de 22 de maig de 2018).
Per altra banda, també cal tenir en compte la STC 130/2013, de 4 de juny (BOE núm. 157, de 2 de juliol
de 2013), i la STC 135/2013, de 6 de juny (BOE núm. 157, de 2 de juliol de 2013).
2
Aquest capítol constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquesta Llei).
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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, la realització d’una activitat, l’adopció d’un
comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d’una
situació,3 i el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que
s’hagin establert.
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el
foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una
finalitat pública.
2. No estan compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei les aportacions
dineràries entre diferents administracions públiques, per finançar globalment
l’activitat de l’Administració a què vagin destinades, i les que es realitzin entre els
diferents agents d’una administració els pressupostos s’integrin en els pressupostos
generals de l’Administració a la qual pertanyin, tant si es destinen a finançar
globalment la seva activitat com la realització d’actuacions concretes a desenvolupar
en el marc de les funcions que tingui atribuïdes, sempre que no resultin d’una
convocatòria pública.4
3. Tampoc estan compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei les aportacions
dineràries que, en concepte de quotes, tant ordinàries com extraordinàries, facin les
entitats que integren l’Administració local a favor de les associacions a què es refereix
la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
4. No tenen caràcter de subvencions els casos següents:
a) Les prestacions contributives i no contributives del sistema de la Seguretat Social.
b) Les pensions assistencials per vellesa a favor dels espanyols no residents a
Espanya, en els termes que estableix la seva normativa reguladora.
c) També queden excloses, en la mesura que siguin assimilables al règim de
prestacions no contributives del Sistema de Seguretat Social, les prestacions
assistencials i els subsidis econòmics a favor d’espanyols no residents a Espanya,
així com les prestacions a favor dels afectats pel virus d’immunodeficiència
humana i dels discapacitats.
d) Les prestacions a favor dels afectats per la síndrome tòxica i els ajuts socials a les
persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin
desenvolupat l’hepatitis C que regula la Llei 14/2002, de 5 de juny.
e) Les prestacions derivades del sistema de classes passives de l’Estat, pensions de
guerra, i altres pensions i prestacions per raó d’actes de terrorisme.
f) Les prestacions reconegudes pel Fons de Garantia Salarial.
g) Els beneficis fiscals i beneficis en la cotització a la Seguretat Social.
h) El crèdit oficial, excepte en els supòsits en què l’Administració pública
subvencioni al prestatari la totalitat o una part dels interessos o altres
contraprestacions de l’operació de crèdit.

3

Vid. Reial decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a
determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, i
s’estableix el procediment per a la seva concessió (BOE núm. 67, de 19 de març de 2005).
4
Apartat modificat, amb efectes d’1 de gener de 2007 i vigència indefinida, per la Llei 42/2006, de 28 de
desembre, esmentada en la nota 1.
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Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiu
Les subvencions atorgades per les administracions públiques s’han d’ajustar a les
prescripcions d’aquesta Llei.
1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per administracions públiques:
a) L’Administració General de l’Estat.
b) Les entitats que integren l’Administració local.
c) L’Administració de les comunitats autònomes.
2. També s’han d’ajustar a aquesta Llei les subvencions atorgades pels organismes i
altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades a qualsevol de
les administracions públiques o que en depenguin en la mesura que les subvencions
que atorguin siguin conseqüència de l’exercici de potestats administratives.
Són aplicables els principis de gestió que conté aquesta Llei i els d’informació a què
fa referència l’article 20 a la resta dels lliuraments dineraris sense contraprestació, que
realitzin els ens del paràgraf anterior que es regeixin per dret privat. En tot cas, les
aportacions gratuïtes han de tenir una relació directa amb l’objecte de l’activitat
contingut en la norma de creació o en els seus estatuts.
3. Els preceptes d’aquesta Llei són aplicables a l’activitat subvencional de les
administracions de les comunitats autònomes, i també als organismes públics i les
altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o que en
depenguin, d’acord amb el que estableix la disposició final primera.
4. Aquesta Llei també és aplicable a les subvencions següents:
a) Les establertes en matèries la regulació plena o bàsica de les quals correspongui
a l’Estat i la gestió de les quals sigui competència total o parcial d’altres
administracions públiques.5
b) Aquelles en la tramitació de les quals intervinguin òrgans de l’Administració
General de l’Estat o de les entitats de dret públic vinculades o que en depenen,
conjuntament amb altres administracions, quant a les fases del procediment
que correspongui gestionar als òrgans esmentats.
Article 4. Exclusions de l’àmbit d’aplicació de la Llei
Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei:
a) Els premis que s’atorguin sense la sol·licitud prèvia del beneficiari.
b) Les subvencions que preveu la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general.
c) Les subvencions que regula la Llei orgànica 3/1987, de 2 de juliol, de
finançament dels partits polítics.6

5

Vid. article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (BOE núm. 284, de 27
de novembre de 2004), disposició addicional 1a de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, esmentada en la
nota 1, i article 44 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents
per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació
i resiliència (BOE núm. 341, de 31 de desembre de 2020).
Cal tenir en compte que el Tribunal Constitucional ha declarat que aquesta lletra no és
inconstitucional sempre que s’interpreti en els termes establerts en el fonament jurídic 9.A de la
STC 130/2013, de 4 de juny, i en el fonament jurídic 4 a de la STC 135/2013, de 6 de juny, ambdues
esmentades en la nota 1.
6
La referència s’ha d’entendre feta a la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels
partits polítics (BOE núm. 160, de 5 de juliol de 2007).
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d) Les subvencions als grups parlamentaris de les Cambres de les Corts Generals,
en els termes previstos en els reglaments del Congrés dels Diputats i del Senat,
així com les subvencions als grups parlamentaris de les assemblees
autonòmiques7 i als grups polítics de les corporacions locals,8 segons estableixi la
seva normativa pròpia.
Article 5. Règim jurídic de les subvencions
1. Les subvencions es regeixen, en els termes que estableix l’article 3, per aquesta
Llei i les seves disposicions de desplegament, les altres normes de dret administratiu i,
si manquen, s’hi apliquen les normes de dret privat.
2. Les subvencions que atorguin consorcis, mancomunitats o altres personificacions
públiques creades per diverses administracions públiques o organismes o ens que en
depenguin, i les subvencions que derivin de convenis formalitzats entre aquestes es
regulen d’acord amb el que estableix l’instrument jurídic de creació o el mateix
conveni que, en tot cas, s’han d’ajustar a les disposicions que conté aquesta Llei.
Article 6. Règim jurídic de les subvencions finançades amb càrrec a fons de la
Unió Europea
1. Les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea es regeixen per
les normes comunitàries aplicables en cada cas i per les normes nacionals de
desplegament o transposició d’aquelles.9
2. Els procediments de concessió i de control de les subvencions que regula aquesta
Llei tenen caràcter supletori respecte a les normes d’aplicació directa a les subvencions
finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea.
Article 7. Responsabilitat financera derivada de la gestió de fons procedents de la
Unió Europea10
1. Les administracions públiques o els seus òrgans o entitats gestores que, d’acord
amb les seves competències respectives, duguin a terme actuacions de gestió i control
dels ajuts finançats per compte de fons procedents de la Unió Europea, assumeixen les
responsabilitats que derivin d’aquestes actuacions, incloses les que s’esdevinguin per
decisions dels òrgans de la Unió Europea, i especialment pel que fa al procés de
liquidació de comptes i l’aplicació de la disciplina pressupostària per part de la
Comissió Europea,11 d’acord amb els règims següents:
a) La responsabilitat dels subjectes que preveu la disposició addicional segona de la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
7

Vid. article 29 del Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 16 d’abril de 2019 i
BOIB núm. 215, de 29 de desembre de 2020).
8
Vid. article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (BOE núm. 80,
de 3 d’abril de 1985).
9
Vid. articles 60 a 65 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre (§6) i articles 3 i 15 a 17 i
disposició addicional 1a.1 i disposició addicional 4a del Decret llei 3/2021, de 12 d’abril (§7).
10
Article modificat pel Reial decret llei 7/2013, de 28 de juny, esmentat en la nota 1.
11
Vid. article 8 i disposició addicional 2a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (BOE núm. 103, de 30 d’abril de 2012). Vid., també, Reial
decret 515/2013, de 5 de juliol, pel qual es regulen els criteris i el procediment per determinar i fer
repercutir les responsabilitats per incompliment del dret de la Unió Europea (BOE núm. 161, de 6 de
juliol de 2013).
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financera, que tingui el seu origen en correccions financeres acordades
mitjançant sentències, actes o decisions dictats per les institucions europees s’ha
de determinar i repercutir de conformitat amb el règim que estableix la Llei
esmentada i la seva normativa de desplegament.12
b) En els casos diferents dels que preveu la lletra a) anterior, la determinació de la
responsabilitat s’ha de fer d’acord amb els tràmits que estableix el títol II
d’aquesta Llei.
Els òrgans de l’Administració General de l’Estat i les entitats dependents o
vinculades a aquesta que siguin competents per a la coordinació de cadascun dels fons
o instruments europeus, o sinó, per proposar o coordinar els pagaments de les ajudes
de cada fons o instrument, prèvia audiència de les entitats afectades esmentades a
l’apartat anterior, han de resoldre sobre la determinació de les referides
responsabilitats financeres. D’aquestes resolucions se n’ha de donar trasllat a l’òrgan o
entitat competent per a la gestió del fons en cada cas per fer-les efectives.
A falta de pagament voluntari, les compensacions o retencions que s’hagin de fer
com a conseqüència de les actuacions que assenyala l’apartat anterior s’han de portar
a terme mitjançant la deducció dels seus imports en els futurs lliuraments que es facin
a compte dels esmentats fons i instruments financers de la Unió Europea, d’acord amb
la naturalesa respectiva de cada un d’aquests i, sinó, amb les quantitats que hagi de
satisfer l’Estat a l’Administració o entitat responsable per qualsevol concepte,
pressupostari o no pressupostari, sempre que no es tracti de recursos del sistema de
finançament, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.
2. La derivació de responsabilitat a subjectes diferents dels previstos a l’apartat
anterior s’ha de fer de conformitat amb el que estableix la lletra b) de l’apartat anterior.

CAPÍTOL II
DISPOSICIONS COMUNES A LES SUBVENCIONS PÚBLIQUES13

Article 8. Principis generals
1. Els òrgans de les administracions públiques o qualssevol ens que proposin
l’establiment de subvencions, amb caràcter previ han de concretar en un pla estratègic
de subvencions, els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el
termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de
finançament, que s’han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària.
2. Quan els objectius que es pretenen aconseguir afectin el mercat, la seva
orientació s’ha d’adreçar a corregir errades clarament identificades i els seus efectes
han de ser mínimament distorsionadors.
3. La gestió de les subvencions a què es refereix aquesta Llei s’ha de fer 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 la utilització dels recursos públics.
12

Text declarat inconstitucional i nul per la STC 70/2016, de 14 d’abril de 2016, esmentada en la nota 1.
Aquest capítol constitueix legislació bàsica, amb excepció del que s’indica en les notes núm. 16, 17,
33, 34, 38, 40, 41 i 49 (vid. DF 1a d’aquesta Llei).
13
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Article 9. Requisits per a l’atorgament de les subvencions
1. En els casos en què, d’acord amb els articles 87 a 8914 del Tractat Constitutiu de
la Unió Europea, s’hagin de comunicar els projectes per a l’establiment, la concessió o
la modificació d’una subvenció, les administracions públiques o qualssevol ens han de
comunicar a la Comissió de la Unió Europea els projectes oportuns d’acord amb
l’article 10 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú,15 i en els termes que
s’estableixin per reglament, perquè se’n declari la compatibilitat. En aquests casos, no
es pot fer efectiva una subvenció mentre no sigui considerada compatible amb el
mercat comú.
2. Amb caràcter previ a l’atorgament de les subvencions, s’han d’aprovar les
normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els termes que estableix
aquesta Llei.
3. Les bases reguladores de cada tipus de subvenció s’han de publicar en el Butlletí
Oficial de l’Estat o en el diari oficial corresponent.
4. A més, l’atorgament d’una subvenció ha de complir els requisits següents:
a) La competència de l’òrgan administratiu concedent.
b) L’existència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de contingut
econòmic que deriven de la concessió de la subvenció.
c) La tramitació del procediment de concessió d’acord amb les normes que siguin
aplicables.
d) La fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic, en els
termes previstos en les lleis.16
e) L’aprovació de la despesa per l’òrgan competent per fer-ho.
Article 10. Òrgans competents per a la concessió de subvencions17
1. Els ministres i els secretaris d’Estat en l’Administració General de l’Estat, i els
presidents o directors dels organismes i les entitats públiques vinculats o dependents de
l’Administració General de l’Estat, sigui quin sigui el règim jurídic a què hagin de
sotmetre la seva actuació, són els òrgans competents per concedir subvencions, en els
seus respectius àmbits, amb la consignació pressupostària prèvia per a aquesta finalitat.
2. 18No obstant el que disposa l’apartat anterior, la concessió de subvencions d’una
quantia superior a 12 milions d’euros requereix l’autorització prèvia del Consell de
Ministres o, en cas que així ho estableixi la normativa reguladora de la subvenció, de la
Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.
En el cas de subvencions concedides en règim de concurrència competitiva,
l’autorització a què es refereix el paràgraf anterior s’ha d’obtenir abans de l’aprovació
de la convocatòria la quantia de la qual superi el límit esmentat.

14

La referència s’ha d’entendre feta als articles 107 a 109 del Tractat de funcionament de la Unió
Europea (DOUE núm. C 83, de 30 de març de 2010).
15
Llei derogada per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).
16
Aquesta lletra no constitueix legislació bàsica.
17
Article modificat per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la nota 1. Aquest article no
constitueix legislació bàsica.
18
Apartat modificat, amb efectes d’1 de gener de 2021 i vigència indefinida, per la Llei 11/2020, de 30
de desembre, esmentada en la nota 1.
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En el cas de convocatòries que, en aplicació del que disposen l’article 23.2 b)
d’aquesta Llei i el 58.2 del seu Reglament, fixin, a més de la quantia total màxima, una
quantia addicional, l’import que indica el primer paràgraf d’aquest apartat s’ha
d’entendre per referència al global que resulti de la quantia màxima i la quantia
addicional prevista. Aquest import global s’ha de reflectir en la proposta d’acord que
se sotmeti a autorització, de manera que, una vegada adoptat l’acord, l’autorització
s’entén efectuada fins a aquest import. Si en la proposta d’acord no es reflecteix la
quantia addicional és necessari obtenir una nova autorització del Consell de Ministres.
L’autorització esmentada no implica l’aprovació de la despesa, que, en tot cas,
correspon a l’òrgan competent.
3. Les facultats per concedir subvencions, a què es refereix aquest article, poden
ser objecte de desconcentració mitjançant reial decret acordat en Consell de Ministres.
4. La competència per concedir subvencions en les corporacions locals correspon
als òrgans que tinguin atribuïdes aquestes funcions en la legislació de règim local.
Article 11. Beneficiaris
1. Té la consideració de beneficiari de subvencions la persona que hagi d’exercir
l’activitat que en va fonamentar l’atorgament o que estigui en la situació que en
legitimi la concessió.
2. Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, i sempre que ho prevegin les bases
reguladores, els membres associats del beneficiari que es comprometin a efectuar la
totalitat o una part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en
nom i per compte del primer també tenen la consideració de beneficiaris.
3. Quan es prevegi expressament en les bases reguladores, poden accedir a la
condició de beneficiari 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 activitats o els comportaments o estiguin en la situació que motiva la
concessió de la subvenció.
Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades
sense personalitat, s’han de fer constar expressament, tant en la sol·licitud, com en la
resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de
l’agrupació, així com l’import de la subvenció que ha d’aplicar cada un d’ells, que
també tenen la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s’ha de nomenar un
representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per complir les
obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació. No es pot dissoldre
l’agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen els
articles 39 i 65 d’aquesta Llei.19
Article 12. Entitats col·laboradores
1. És entitat col·laboradora aquella que, actuant en nom i per compte de l’òrgan
concedent a tots els efectes relacionats amb la subvenció, lliuri i distribueixi els fons
públics als beneficiaris quan així ho estableixin les bases reguladores, o col·labori en la
gestió de la subvenció sense que es produeixi el lliurament i la distribució previs dels
fons rebuts. Aquests fons, en cap cas, no es consideren integrants del patrimoni.

19

Vid. article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre (§6).
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També tenen aquesta condició els que, havent estat nomenats beneficiaris d’acord
amb la normativa comunitària, tinguin encomanades, exclusivament, les funcions
esmentades al paràgraf anterior.20
2. Poden ser considerades entitats col·laboradores els organismes i altres ens
públics, les societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les
administracions públiques, organismes o ens de dret públic i les associacions a què es
refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, així com les altres persones jurídiques públiques o privades
que compleixin les condicions de solvència i eficàcia que s’estableixin.
3. Les comunitats autònomes i les corporacions locals poden actuar com a entitats
col·laboradores de les subvencions concedides per l’Administració General de l’Estat, els
seus organismes públics i altres ens que hagin d’ajustar la seva activitat al dret públic. De
la mateixa manera, i en els mateixos termes, l’Administració General de l’Estat i els seus
organismes públics poden actuar com a entitats col·laboradores respecte a les
subvencions concedides per les comunitats autònomes i les corporacions locals.
Article 13. Requisits per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora
1. Poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les persones o
entitats que estiguin en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les
que hi concorrin les circumstàncies previstes a les bases reguladores i a la convocatòria.
2. 21No poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les
subvencions que regula aquesta Llei les persones o les entitats en les quals es doni
alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció ho
exceptuï la normativa reguladora:
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques22 o per delictes de
prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i
exaccions il·legals o delictes urbanístics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades
insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs, llevat que en
aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o
haver estat inhabilitades d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 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 declarades culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.23
d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o
els que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels
supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec
20

El Tribunal Constitucional ha declarat que aquest apartat no és inconstitucional sempre que
s’interpreti en els termes establerts en el fonament jurídic 9.F a de la Sentència 130/2013, de 4 de juny,
esmentada en la nota 1.
21
Apartat modificat per la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març, esmentada en la nota 1.
22
Vid. articles 305.1 i 3, 305 bis.2, 306, 307.1, 307 bis.3, 307 ter.1 i 2, 308.3 i 310 bis de la Llei
orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal (BOE núm. 281, de 24 de novembre de 1995).
23
Vid. articles 211 a 213 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272, de 9 de novembre de 2017).
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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 que
es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que estableixin aquesta
normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.24
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es
determini per reglament.25
f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a
paradís fiscal.26
g) No estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions
en els termes que es determinin per reglament.27
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons aquesta Llei o altres lleis que ho estableixin.
i) No poden accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes a
l’article 11.3, paràgraf segon, quan concorri alguna de les prohibicions anteriors
en qualsevol dels seus membres.
j) Les prohibicions d’obtenir subvencions també afecten les empreses de les quals,
per raó de les persones que les regeixen o altres circumstàncies, es pugui
presumir que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o
successió, d’altres empreses en què hagin concorregut aquelles.
3. En cap cas no poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de
les subvencions que regula aquesta Llei les associacions incurses en les causes de
prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22
de març, reguladora del dret d’associació.
Tampoc no poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les
associacions respecte a les quals s’hagi suspès el procediment administratiu d’inscripció
perquè s’hi hagin trobat indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del que disposa
l’article 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 corresponent.
4. Les prohibicions que contenen els paràgrafs b), d), e), f), g), h), i) i j) de l’apartat 2
i l’apartat 3 d’aquest article s’han d’apreciar de forma automàtica i subsistir mentre
concorrin les circumstàncies que, en cada cas, les determinin.28

24

Vid. Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 150, de 5 de desembre de 1996) i
Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm.
40, de 20 de desembre de 1986).
25
Vid. articles 18, 19 i 22 a 24 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (§2).
26
Vid. Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris (paradisos
fiscals) als quals es refereixen els articles 2n, apartat 3, núm. 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de
mesures fiscals urgents, i 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de pressuposts generals de l’Estat
per a 1991 (BOE núm. 167, de 13 de juliol de 1991) i la disposició addicional 1a de la Llei 36/2006, de 29
de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal (BOE núm. 286, de 30 de novembre de 2006).
27
Vid. articles 21 i 25 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (§2).
28
Apartat modificat, amb efectes d’1 de gener de 2011 i vigència indefinida, per la Llei 39/2010, de 22
de desembre, esmentada en la nota 1. Posteriorment, la STC 152/2014, de 25 de setembre, també
esmentada en la nota 1, l’ha declarat inconstitucional i nul amb l’abast assenyalat en el seu fonament
jurídic 6, lletra e.
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5. Les prohibicions que contenen els paràgrafs a) i h) de l’apartat 2 d’aquest article
s’aprecien de manera automàtica. L’abast de la prohibició és el que determini la
sentència o resolució ferma. Si hi manca, l’abast es fixa d’acord amb el procediment
determinat per reglament, sense que pugui excedir cinc anys en cas que la prohibició
no derivi de sentència ferma.
6. L’apreciació i l’abast de la prohibició que conté el paràgraf c) de l’apartat 2
d’aquest article es determina d’acord amb el que estableix l’article 21, en relació amb
l’article 20.c)29 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2002, de 16 de juny.
7. La justificació per part de les persones o entitats de no estar incursos en les
prohibicions per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora,
assenyalades als apartats 2 i 3 d’aquest article, es pot fer mitjançant testimoni judicial,
certificats telemàtics o transmissions de dades, d’acord amb el que estableix la
normativa reglamentària que regula la utilització de tècniques electròniques,
informàtiques i telemàtiques per l’Administració General de l’Estat o de les comunitats
autònomes, o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no
pugui ser expedit per l’autoritat competent, pot ser substituït per una declaració
responsable atorgada davant una autoritat administrativa o un notari públic.
Article 14. Obligacions dels beneficiaris
1. Són obligacions del beneficiari:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, exercir l’activitat o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar davant l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora, si s’escau, el
compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, que ha d’efectuar l’òrgan
concedent o l’entitat col·laboradora, si s’escau, i qualsevol altra de comprovació
i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant
nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li sigui requerida en
l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora l’obtenció d’altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas,
abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
e) Acreditar abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió que està al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, en la forma que es determini per reglament, i sense perjudici
del que estableix la disposició addicional divuitena30 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
f) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents
degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial
aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i els
29

Les referències als articles 21 i 20 c s’ha d’entendre fetes, respectivament, als articles 72 i 71.2 d de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, esmentada en la nota 23.
30
Disposició derogada per la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics (BOE núm. 150, de 23 de juny de 2007).
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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 justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
h) Adoptar les mesures de difusió que conté l’apartat 4 de l’article 18 d’aquesta Llei.
i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu l’article 37
d’aquesta Llei.
2. La rendició de comptes dels perceptors de subvencions, a què es refereix
l’article 34.3 de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes,
s’instrumenta a través del compliment de l’obligació de justificació a l’òrgan concedent
o entitat col·laboradora, si s’escau, de la subvenció, regulada en el paràgraf b) de
l’apartat 1 d’aquest article.
Article 15. Obligacions de les entitats col·laboradores
1. Són obligacions de l’entitat col·laboradora:
a) Lliurar als beneficiaris els fons rebuts d’acord amb els criteris establerts en les
bases reguladores de la subvenció i en el conveni subscrit amb l’entitat
concedent.
b) Comprovar, si s’escau, el compliment i l’efectivitat de les condicions o els
requisits determinants per al seu atorgament, així com la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi
de la subvenció.31
c) Justificar el lliurament dels fons percebuts davant l’òrgan concedent de la
subvenció i, si s’escau, lliurar la justificació presentada pels beneficiaris.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que respecte a la gestió dels
esmentats fons pugui fer l’òrgan concedent, així com qualssevol altres de
comprovació i control financer que puguin fer els òrgans de control competents,
tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
2. Quan l’Administració General de l’Estat, els seus organismes públics o les
comunitats autònomes actuïn com a entitats col·laboradores, les actuacions de
comprovació i control a què fa referència el paràgraf d) de l’apartat anterior les han de
portar a terme els corresponents òrgans dependents de les mateixes comunitats,
sense perjudici de les competències dels òrgans de control comunitaris i de les del
Tribunal de Comptes.
Article 16. Convenis i contractes amb entitats col·laboradores32
1. S’ha de formalitzar un conveni de col·laboració entre l’òrgan administratiu
concedent i l’entitat col·laboradora en què s’han de regular les condicions i les
obligacions assumides per aquesta.
31

El Tribunal Constitucional ha declarat que les lletres a i b d’aquest apartat no són inconstitucionals
sempre que s’interpretin en els termes establerts en el fonament jurídic 9.F b de la Sentència 130/2013,
de 4 de juny, esmentada en la nota 1.
32
Títol modificat, amb efectes d’1 de gener de 2009 i vigència indefinida, per la Llei 2/2008, de 23 de
desembre, esmentada en la nota 1. Posteriorment, la STC 206/2013, de 5 de desembre, també
esmentada en la nota 1, l’ha declarat inconstitucional i nul amb l’abast assenyalat en el seu fonament
jurídic 3, lletra j.
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2. 33El conveni de col·laboració no pot tenir un termini de vigència superior a quatre
anys, per bé que s’hi pot preveure la modificació i la pròrroga de comú acord de les
parts abans de l’acabament d’aquell, sense que la durada total de les pròrrogues pugui
ser superior a la vigència del període inicial i sense que en conjunt la durada total del
conveni de col·laboració pugui passar de sis anys.
No obstant això, quan la subvenció tingui per objecte la subsidiació de préstecs, la
vigència del conveni es pot prolongar fins a la cancel·lació total dels préstecs.
3. El conveni de col·laboració ha de contenir, com a mínim, els aspectes següents:34
a) Definició de l’objecte de la col·laboració i de l’entitat col·laboradora.
b) Identificació de la normativa reguladora especial de les subvencions que
gestiona l’entitat col·laboradora.
c) Termini de durada del conveni de col·laboració.
d) Mesures de garantia que s’hagin de constituir a favor de l’òrgan administratiu
concedent, mitjans de constitució i procediment de cancel·lació.
e) Requisits que ha de complir i fer complir l’entitat col·laboradora en les diferents
fases del procediment de gestió de les subvencions.
f) En cas de col·laboració en la distribució dels fons públics, determinació del
període de lliurament dels fons a l’entitat col·laboradora i de les condicions de
dipòsit dels fons rebuts fins al seu lliurament posterior als beneficiaris.
g) En cas de col·laboració en la distribució dels fons públics, condicions de
lliurament als beneficiaris de les subvencions concedides per l’òrgan
administratiu concedent.
h) Forma de justificació per part dels beneficiaris del compliment de les condicions
per a l’atorgament de les subvencions i els requisits per a la seva verificació.
i) Termini i forma de la presentació de la justificació de les subvencions aportada
pels beneficiaris i, en cas de col·laboració en la distribució dels fons públics,
d’acreditació per part de l’entitat col·laboradora del lliurament dels fons als
beneficiaris.
j) Determinació dels llibres i registres comptables específics que ha de portar
l’entitat col·laboradora per facilitar la justificació adequada de la subvenció i la
comprovació del compliment de les condicions establertes.
k) Obligació de reintegrament dels fons en el cas d’incompliment dels requisits i les
obligacions establertes per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, en els
casos que regula l’article 37 d’aquesta Llei.
l) Obligació de l’entitat col·laboradora de sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i control que preveu el paràgraf d) de l’apartat 1 de l’article 15
d’aquesta Llei.
m) Compensació econòmica que, si s’escau, es fixi a favor de l’entitat col·laboradora.
4. Quan les comunitats autònomes o les corporacions locals actuïn com a entitats
col·laboradores, l’Administració General de l’Estat o els organismes públics vinculats o
que en depenguin han de subscriure amb aquelles els convenis corresponents en els
quals s’han de determinar els requisits per a la distribució i el lliurament dels fons, els
criteris de justificació i de rendició de comptes.

33
34

Aquest apartat no constitueix legislació bàsica.
Les lletres d, e, f, g, h, i, j, k i l d’aquest apartat no constitueixen legislació bàsica.
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De la mateixa manera, i en els mateixos termes, s’ha de procedir quan
l’Administració General de l’Estat o els organismes públics que hi estan vinculats o que
en depenen actuïn com a entitats col·laboradores respecte a les subvencions
concedides per les comunitats autònomes o les corporacions locals.
5. En el cas que les entitats col·laboradores siguin persones subjectes a dret privat,
s’han de seleccionar prèviament mitjançant un procediment sotmès als principis de
publicitat, concurrència, igualtat i no-discriminació, i la col·laboració s’ha de formalitzar
mitjançant un conveni.35
6. Quan en virtut de l’objecte de la col·laboració sigui d’aplicació plena la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,36 la selecció de les
entitats col·laboradores s’ha de fer de conformitat amb els preceptes que estableix
l’esmentada Llei. En aquest cas, el contracte, que ha d’incloure necessàriament el
contingut mínim previst a l’apartat 3 o 4 d’aquest article, així com el que resulti
preceptiu d’acord amb la normativa reguladora dels contractes públics, ha de fer
menció expressa a la submissió del contractista a la resta de les obligacions imposades
a les entitats col·laboradores per aquesta Llei.37
Article 17. Bases reguladores de la concessió de les subvencions
1. 38En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, així com dels organismes
públics i altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que hi estan
vinculats o que en depenen, els ministres corresponents han d’establir les oportunes
bases reguladores de la concessió.
Les bases s’aproven per ordre ministerial, d’acord amb el procediment que preveu
l’article 2439 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, i amb l’informe previ
dels serveis jurídics i de la Intervenció delegada corresponent, i són objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.
No és necessària la promulgació d’una ordre ministerial quan les normes sectorials
específiques de cada subvenció incloguin aquestes bases reguladores amb l’abast que
preveu l’apartat 3 d’aquest article.
2. Les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’han
d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una ordenança
general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les diferents
modalitats de subvencions.40

35

Apartat modificat, amb efectes d’1 de gener de 2009 i vigència indefinida, per la Llei 2/2008, de 23 de
desembre, esmentada en la nota 1. Posteriorment, la STC 206/2013, de 5 de desembre, també
esmentada en la nota 1, l’ha declarat inconstitucional i nul amb l’abast assenyalat en el seu fonament
jurídic 3, lletra j.
36
La referència s’ha d’entendre feta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, esmentada en la nota 23.
37
Apartat afegit, amb efectes d’1 de gener de 2009 i vigència indefinida, per la Llei 2/2008, de 23 de
desembre, esmentada en la nota 1. Posteriorment, la STC 206/2013, de 5 de desembre, també
esmentada en la nota 1, l’ha declarat inconstitucional i nul amb l’abast assenyalat en el seu fonament
jurídic 3, lletra j.
38
Aquest apartat no constitueix legislació bàsica.
39
La referència s’ha d’entendre feta a l’article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern
(BOE núm. 285, de 28 de novembre de 1997).
40
Aquest apartat no constitueix legislació bàsica.
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3. La norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de
concretar, com a mínim, els aspectes següents:41
a) Definició de l’objecte de la subvenció.
b) Requisits que han de reunir els beneficiaris per a l’obtenció de la subvenció i, si
s’escau, els membres de les entitats recollides a l’apartat 2 i segon paràgraf de
l’apartat 3 de l’article 11 d’aquesta Llei; diari oficial en què s’ha de publicar
l’extracte de la convocatòria, per mitjà de la BDNS,42 una vegada s’hagi
presentat davant aquesta el text de la convocatòria i la informació requerida per
a la seva publicació, i forma i termini en què cal presentar les sol·licituds.43
c) Condicions de solvència i eficàcia que han de complir les persones jurídiques a
què es refereix l’apartat 2 de l’article 12 d’aquesta Llei.
d) Procediment de concessió de la subvenció.
e) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i, si s’escau, ponderació
d’aquests criteris.
f) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva determinació.
g) Òrgans competents per a l’ordenació, la instrucció i la resolució del procediment
de concessió de la subvenció i el termini en què ha de ser notificada la resolució.
h) Determinació, si s’escau, dels llibres i els registres comptables específics per
garantir l’adequada justificació de la subvenció.
i) Termini i forma de justificació per part del beneficiari o de l’entitat
col·laboradora, si s’escau, del compliment de la finalitat per a la qual es va
concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.
j) Mesures de garantia que, si s’escau, es consideri necessari constituir a favor de
l’òrgan concedent, mitjans de constitució i procediment de cancel·lació.
k) Possibilitat de fer pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el
règim de garanties que, si s’escau, han d’aportar els beneficiaris.
l) Circumstàncies que, com a conseqüència de l’alteració de les condicions
tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la
modificació de la resolució.
m) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
n) Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb
motiu de la concessió de les subvencions. Aquests criteris són aplicables per
determinar la quantitat que finalment hagi de percebre el beneficiari o, si s’escau,
l’import que ha de reintegrar, i han de respondre al principi de proporcionalitat.
Article 18. Publicitat de les subvencions44
1. La base de dades nacional de subvencions opera com a sistema nacional de
publicitat de subvencions.

41

Les lletres c, f, h, i, j, k, l, m i n d’aquest apartat no constitueixen legislació bàsica.
Incís declarat inconstitucional per la STC 33/2018, de 12 d’abril, esmentada en la nota 1.
43
Lletra modificada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, esmentada en la nota 1. Aquesta
modificació és aplicable a les subvencions convocades o concedides a partir de l’1 de gener de 2016.
44
Article modificat per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, esmentada en la nota 1. Aquesta modificació
és aplicable a les subvencions convocades o concedides a partir de l’1 de gener de 2016.
42
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2. A aquests efectes, les administracions concedents han de remetre a la base de
dades nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i les resolucions de
concessió recaigudes en els termes que estableix l’article 20.
3. Els beneficiaris han de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes
en els termes i les condicions que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern. En cas que es faci ús de
la previsió continguda a l’article 5.4 de la Llei esmentada, la base de dades nacional
de subvencions ha de servir de mitjà electrònic per al compliment de les obligacions
de publicitat.
4. Els beneficiaris han de donar la publicitat adequada del caràcter públic del
finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que
siguin objecte de subvenció, en els termes establerts reglamentàriament.
Article 19. Finançament de les activitats subvencionades
1. La normativa reguladora de la subvenció pot exigir un import de finançament
propi per cobrir l’activitat subvencionada. L’aportació de fons propis al projecte o
l’acció subvencionada ha de ser acreditada en els termes que preveu l’article 30
d’aquesta Llei.
2. La normativa reguladora de la subvenció ha de determinar el règim de
compatibilitat o incompatibilitat per a la percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol
administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals, sense perjudici del que disposa l’apartat següent.
3. L’import de les subvencions en cap cas pot ser d’una quantia tal que, aïlladament
o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada.
4. Qualsevol alteració de les condicions que s’hagin tingut en compte per a 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 modificació
de la resolució de concessió, en els termes establerts a la normativa reguladora de
la subvenció.
5. Els rendiments financers que es generin pels fons lliurats als beneficiaris
incrementen l’import de la subvenció concedida i s’apliquen igualment a l’activitat
subvencionada, llevat que, per raons degudament motivades, es disposi el contrari a
les bases reguladores de la subvenció.
Aquest apartat no és aplicable en els casos en què el beneficiari sigui una
Administració pública.
Article 20. Base de dades nacional de subvencions (BDNS)45
1. La base de dades nacional de subvencions té per finalitats promoure la
transparència, servir com a instrument per a la planificació de les polítiques
públiques, millorar la gestió i col·laborar en la lluita contra el frau de subvencions i
ajudes públiques.
2. La base de dades ha de recollir informació de les subvencions; es pot establir
reglamentàriament la inclusió d’altres ajudes quan el seu registre contribueixi als fins

45

Article modificat per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, esmentada en la nota 1.
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de la base de dades, al compliment de les exigències de la Unió Europea o a la
coordinació de les polítiques de cooperació internacional i altres polítiques públiques
de foment.
El contingut de la base de dades ha d’incloure, almenys, referència a les bases
reguladores de la subvenció, convocatòria, programa i crèdit pressupostari al qual
s’imputen, l’objecte o la finalitat de la subvenció, la identificació dels beneficiaris,
l’import de les subvencions atorgades i percebudes efectivament, les resolucions de
reintegraments i les sancions imposades.
Igualment, ha de contenir la identificació de les persones o entitats incurses en les
prohibicions recollides a les lletres a) i h) de l’apartat 2 de l’article 13. La inscripció ha
de romandre registrada a la BDNS fins que transcorrin 10 anys des de la data de
finalització del termini de prohibició.
3. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat és l’òrgan responsable de
l’administració i la custòdia de la BDNS, i ha d’adoptar les mesures necessàries per
garantir la confidencialitat i la seguretat de la informació.
4. Estan obligats a subministrar informació les administracions, els organismes i les
entitats que recull l’article 3; els consorcis, les mancomunitats o altres personificacions
públiques creades per diverses administracions públiques que regula l’article 5; les
entitats que segons aquesta Llei o altres lleis hagin de subministrar informació a la
base de dades, i els organismes que es determinin reglamentàriament en relació amb
la gestió de fons de la Unió Europea i altres ajudes públiques.
Són responsables de subministrar la informació de manera exacta, completa, en
termini i respectant el mode d’enviament establert:
a) En el sector públic estatal, els titulars dels òrgans, organismes i altres entitats
que concedeixin les subvencions i ajudes recollides a la base de dades.
b) En les comunitats autònomes, la Intervenció General de la comunitat autònoma
o l’òrgan que designi la comunitat autònoma en qüestió.
c) En les entitats locals, la Intervenció o l’òrgan que designi l’entitat local en qüestió.
La prohibició d’obtenir subvencions prevista a les lletres a) i h) de l’apartat 2 de
l’article 13 l’ha de comunicar a la BDNS el tribunal que hagi dictat la sentència o
l’autoritat que hagi imposat la sanció administrativa. La comunicació ha de concretar
les dates d’inici i de finalització de la prohibició recaiguda. Per als casos en què no sigui
així, cal instrumentar reglamentàriament el sistema per a la seva determinació i
registre a la base de dades.
La cessió de dades de caràcter personal que, en virtut dels paràgrafs precedents, cal
efectuar a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat no requereix el
consentiment de l’afectat. En aquest àmbit no és aplicable el que disposa l’apartat 1 de
l’article 21 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.46
5. La informació inclosa a la base de dades nacional de subvencions té caràcter
reservat, i no es pot cedir ni comunicar a tercers llevat que la cessió tingui per objecte:
a) La col·laboració amb les administracions públiques i els òrgans de la Unió
Europea per a la lluita contra el frau en l’obtenció o percepció d’ajudes o
subvencions a càrrec de fons públics o de la Unió Europea.
46

Llei orgànica derogada per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018). Això no obstant, vid. article 8.1
de l’esmentada Llei orgànica.
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b) La investigació o persecució de delictes públics per part dels òrgans
jurisdiccionals o el ministeri públic.
c) La col·laboració amb les administracions tributària i de la Seguretat Social en
l’àmbit de les seves competències.
d) La col·laboració amb les comissions parlamentàries d’investigació en el marc
legalment establert.
e) La col·laboració amb el Tribunal de Comptes o òrgans de fiscalització externa de
les comunitats autònomes en l’exercici de les seves funcions.
f) La col·laboració amb la Comissió de Vigilància d’Activitats de Finançament del
Terrorisme en l’exercici de les seves funcions d’acord amb el que preveu l’article 8
de la Llei 12/2003, de 21 de maig, de bloqueig del finançament del terrorisme.
g) La col·laboració amb el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del
Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries en el compliment de les funcions
que li atribueix l’article 45.4 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del
blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
h) La col·laboració amb el Defensor del Poble i institucions anàlogues de les
comunitats autònomes en l’exercici de les seves funcions.
i) La col·laboració amb la Comissió Nacional de Defensa dels Mercats i la
Competència per a l’anàlisi de les ajudes públiques des de la perspectiva de
la competència.
En aquests casos, la cessió de dades s’ha de fer preferentment mitjançant la
utilització de mitjans electrònics, i s’ha de garantir la identificació dels destinataris i la
motivació adequada del seu accés.
Es pot denegar a l’interessat el dret d’accés, rectificació i cancel·lació quan aquest
obstaculitzi les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment de les
obligacions en matèria de subvencions i, en tot cas, quan l’afectat estigui sent objecte
d’actuacions de comprovació o control.
6. Dins de les possibilitats de cessió previstes en cada cas, cal instrumentar la
interrelació de la base de dades nacional de subvencions amb altres bases de dades,
per a la millora en la lluita contra el frau fiscal, de Seguretat Social o de subvencions i
ajudes d’estat o altres ajudes. En tot cas, s’ha d’assegurar l’accés, la integritat, la
disponibilitat, l’autenticitat, la confidencialitat, la traçabilitat i la conservació de les
dades cedides.
7. Les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques que tinguin
coneixement de les dades contingudes a la base de dades estan obligats al secret
professional més estricte i complet respecte a aquests. Independentment de les
responsabilitats penals o civils que puguin correspondre, la infracció d’aquest
particular deure de secret s’ha de considerar sempre una falta disciplinària molt greu.
8. En aplicació dels principis recollits a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la BDNS ha d’operar com a
sistema nacional de publicitat de les subvencions. A aquests efectes, i per garantir el
dret dels ciutadans a conèixer totes les subvencions convocades en cada moment i per
contribuir als principis de publicitat i transparència, la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat ha de publicar a la seva pàgina web els continguts següents:
a) Les convocatòries de subvencions; a aquests efectes, en totes les convocatòries
subjectes a aquesta Llei, les administracions concedents han de comunicar a la
base de dades nacional de subvencions el text de la convocatòria i la informació
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requerida per la base de dades. La BDNS ha de donar trasllat de l’extracte de la
convocatòria al diari oficial corresponent, per a la seva publicació, que ha de
tenir caràcter gratuït.47 La convocatòria d’una subvenció sense seguir el
procediment indicat és causa d’anul·labilitat de la convocatòria.
b) Les subvencions concedides; per a la seva publicació, les administracions
concedents han de remetre a la base de dades nacional de subvencions les
subvencions concedides, amb indicació, segons cada cas, de la convocatòria, el
programa i crèdit pressupostari al qual s’imputin, el beneficiari, la quantitat
concedida i l’objectiu o la finalitat de la subvenció, amb expressió dels diferents
programes o projectes subvencionats. Igualment s’ha d’informar, quan
correspongui, sobre el compromís assumit pels membres recollits a l’apartat 2 i al
segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 11 i, en cas de subvencions plurianuals,
sobre la distribució per anualitats. No s’han de publicar les subvencions
concedides quan la publicació de les dades del beneficiari per raó de l’objecte de
la subvenció pugui ser contrària al respecte i la salvaguarda de l’honor, a la
intimitat personal o 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. El tractament de les dades de caràcter personal només es
pot efectuar si és necessari per satisfer l’interès legítim perseguit pel responsable
del tractament o pel tercer o tercers als quals es comuniquin les dades, sempre
que no prevalgui l’interès o els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat que
requereixin protecció d’acord amb l’article 1.1 de la Directiva 95/46/CE.48
c) La informació que publiquin les entitats sense ànim de lucre utilitzant la BDNS
com a mitjà electrònic previst al segon paràgraf de l’article 5.4 de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Els responsables de subministrar la informació de conformitat amb l’apartat 4
d’aquest article han de comunicar a la BDNS la informació necessària per donar
compliment al que preveu aquest apartat.
9. La base de dades nacional de subvencions pot subministrar informació pública
sobre les sancions fermes imposades per infraccions molt greus. En concret, s’ha de
publicar el nom i cognoms o la denominació o raó social del subjecte infractor, la
infracció comesa, la sanció que s’hagi imposat i la subvenció a què es refereix,
sempre que així es reculli expressament a la sanció imposada i durant el temps que
així s’estableixi.
10. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de dictar les
instruccions oportunes per concretar les dades i els documents integrants de la base
de dades nacional de subvencions, els terminis i procediments de remissió de la
informació, inclosos els electrònics, així com la informació que sigui objecte de
publicació per a coneixement general i el termini de publicació, que s’han de fixar de
manera que es promogui l’exercici dels seus drets per part dels interessats.
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Incís declarat inconstitucional per la STC 33/2018, de 12 d’abril, esmentada en la nota 1.
Directiva derogada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (DOUE núm. L 119, de 4 de
maig de 2016).
48
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Article 21. Règim de garanties49
El règim de les garanties, mitjans de constitució, dipòsit i cancel·lació que hagin de
constituir els beneficiaris o les entitats col·laboradores s’ha d’establir per reglament.50

TÍTOL I
PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ I GESTIÓ
DE LES SUBVENCIONS
CAPÍTOL I
DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ51

Article 22. Procediments de concessió
1. El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramita en règim de
concurrència competitiva. A efectes d’aquesta Llei, té la consideració de concurrència
competitiva el procediment mitjançant el qual la concessió de les subvencions es fa
mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació
entre aquestes d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases
reguladores i en la convocatòria, i adjudicar, amb el límit fixat a la convocatòria dins
del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut una valoració més alta en aplicació
dels criteris esmentats.
En aquest cas, i sense perjudici de les especialitats que puguin derivar de la
capacitat d’autoorganització de les administracions públiques, la proposta de
concessió l’ha de formular a l’òrgan concedent un òrgan col·legiat a través de l’òrgan
instructor. La composició de l’òrgan col·legiat ha de ser la que estableixin les bases
reguladores corresponents.
Excepcionalment, sempre que així es prevegi a les bases reguladores, l’òrgan
competent ha de procedir al prorrateig, entre els beneficiaris de la subvenció, de
l’import global màxim destinat a les subvencions.
2. Es poden concedir de manera directa les subvencions següents:
a) 52Les previstes nominativament en els pressupostos generals de l’Estat, de les
comunitats autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits en els
convenis i en la normativa reguladora d’aquestes subvencions.
Als efectes del que estableix el paràgraf anterior, s’entén per subvenció prevista
nominativament en els pressupostos generals de l’Estat aquella en què almenys
la seva dotació pressupostària i el beneficiari apareguin determinats en els
estats de despesa del pressupost. L’objecte d’aquestes subvencions ha de
quedar determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o
resolució de concessió que, en tot cas, ha de ser congruent amb la classificació
funcional i econòmica del crèdit pressupostari corresponent.

49

Aquest article no constitueix legislació bàsica.
Vid. secció 7a del capítol III del títol preliminar (articles 42 a 54) del Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol (§2).
51
Aquest capítol constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquesta Llei).
52
Lletra modificada, amb efectes d’1 de gener de 2013 i vigència indefinida, per la Llei 17/2012, de 27
de desembre, esmentada en la nota 1.
50
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b) Aquelles l’atorgament o la quantia de les quals estigui imposat per
l’Administració mitjançant una norma de rang legal, que segueixin el
procediment de concessió que els sigui aplicable d’acord amb la seva pròpia
normativa.53
c) Amb caràcter excepcional, les altres subvencions en les quals s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres de degudament
justificades que dificultin la convocatòria pública.54
3. No es poden atorgar subvencions per una quantia superior a la que determini la
convocatòria.

CAPÍTOL II
DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Article 23. Iniciació
1. El procediment per a la concessió de subvencions s’inicia sempre d’ofici.
2. La iniciació d’ofici s’ha de fer sempre mitjançant una convocatòria aprovada per
l’òrgan competent, que ha de seguir el procediment per a la concessió de les
subvencions convocades segons el que estableix aquest capítol i d’acord amb els
principis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.55 Cal publicar la convocatòria a
la BDNS, i un extracte d’aquesta al Butlletí Oficial de l’Estat, d’acord amb el
procediment establert a l’article 20.8. La convocatòria ha de tenir necessàriament el
contingut següent:56
a) Indicació de la disposició que estableixin, si s’escau, les bases reguladores i del
diari oficial en el qual està publicada, llevat que en consideració a la seva
especificitat aquestes s’incloguin en la mateixa convocatòria.
b) Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i quantia total màxima de
les subvencions convocades dins els crèdits disponibles o, si manca, la quantia
estimada de les subvencions.
c) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
d) Expressió que la concessió s’efectua mitjançant un règim de concurrència
competitiva.
e) Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los.
f) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i la resolució del procediment.
g) Termini de presentació de sol·licituds, a les quals són aplicables les previsions
que conté l’apartat 3 d’aquest article.
h) Termini de resolució i notificació.
i) Documents i informacions que s’han d’adjuntar a la petició.

53

Vid., per exemple, disposició addicional novena de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes
per a l’impuls de la productivitat (BOE núm. 277, de 19 de novembre de 2005).
54
Vid., per exemple, article 6.5 d de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de
formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral (BOE núm. 217, de 10 de setembre de 2015).
55
La referència s’ha d’entendre feta a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la nota 15.
56
Paràgraf modificat per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, esmentada en la nota 1. Aquesta
modificació és aplicable a les subvencions convocades o concedides a partir de l’1 de gener de 2016.
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j) Si s’escau, possibilitat de reformulació de sol·licituds de conformitat amb el que
disposa l’article 27 d’aquesta Llei.
k) Indicació de si la resolució exhaureix la via administrativa i, en cas contrari,
òrgan davant del qual s’ha d’interposar recurs d’alçada.
l) Criteris de valoració de les sol·licituds.
m) Mitjà de notificació o publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 5957
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
3. Les sol·licituds dels interessats s’han d’adjuntar als documents i les informacions
que determini la norma o convocatòria, llevat que els documents exigits estiguin en
poder de qualsevol òrgan de l’Administració actuant, cas en què el sol·licitant es pot
acollir al que estableix el paràgraf f) de l’article 3558 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, sempre que es faci constar la data i l’òrgan o la dependència en
què van ser presentats o, si s’escau, emesos, i quan no hagin transcorregut més de cinc
anys des de l’acabament del procediment al qual corresponguin.
En els casos d’impossibilitat material d’obtenir el document, l’òrgan competent
pot requerir al sol·licitant la seva presentació 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 telemàtica de sol·licituds i documentació complementària s’ha de fer
en els termes previstos a la disposició addicional divuitena59 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Als efectes del que preveu l’apartat 3 de la disposició addicional divuitena
esmentada, la presentació de la sol·licitud per part del beneficiari comporta a l’òrgan
gestor l’autorització per demanar els certificats a emetre per l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
4. A efectes del que disposen els apartats anteriors, la normativa reguladora de la
subvenció pot admetre la substitució de la presentació de determinats documents 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 la presentació de la
documentació que acrediti 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 convocatòria,
l’òrgan competent ha de requerir l’interessat perquè ho esmeni en el termini màxim i
improrrogable de 10 dies, amb la indicació que si no ho fa es considerarà que ha
desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els
termes que preveu l’article 7160 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

57

La referència s’ha d’entendre feta a l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la
nota 15.
58
La referència s’ha d’entendre feta a l’article 53.1 d de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la
nota 15.
59
Ídem nota 30.
60
La referència s’ha d’entendre feta a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la
nota 15.
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Article 24. Instrucció
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a l’òrgan
que es designi en la convocatòria.
2. L’òrgan competent per a la instrucció ha de portar a terme d’ofici totes les
actuacions que consideri necessàries per a la determinació, el coneixement i la
comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de formular la proposta de resolució.
3. Les activitats d’instrucció comprenen:
a) Petició de tots els informes que consideri necessaris per resoldre o que exigeixin
les normes que regulen la subvenció. A la petició, s’hi ha de fer constar, si
s’escau, el caràcter determinant dels informes que siguin preceptius. El termini
per emetre’ls és de 10 dies, llevat que l’òrgan instructor, atenent les
característiques de l’informe sol·licitat o del mateix procediment, en sol·liciti
l’emissió en un termini inferior o superior, sense que en aquest últim cas pugui
passar de dos mesos.
Quan en el termini assenyalat no s’hagi emès l’informe qualificat per disposició
legal expressa com a preceptiu i determinant o, si s’escau, vinculant, es pot
interrompre el termini dels tràmits successius.
b) Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada d’acord amb els criteris, les
formes i les prioritats de valoració establerts en la norma reguladora de la
subvenció o, si s’escau, en la convocatòria.
La norma reguladora de la subvenció pot preveure la possibilitat d’establir una
fase de preavaluació en la qual s’ha de verificar el compliment de les condicions
imposades per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.
4. Una vegada avaluades les sol·licituds, l’òrgan col·legiat a què es refereix
l’apartat 1 de l’article 22 d’aquesta Llei ha d’emetre informe en el qual es concreti el
resultat de l’avaluació efectuada.
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat, ha de
formular la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que s’ha de
notificar als interessats en la forma que estableixi la convocatòria, i s’ha de concedir un
termini de 10 dies per presentar al·legacions.
Es pot prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin en el procediment ni siguin
tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels
interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada té el caràcter de definitiva.
Examinades les al·legacions adduïdes, si s’escau, pels interessats, s’ha de formular la
proposta de resolució definitiva, on ha de constar el sol·licitant o la relació de sol·licitants
per als quals es proposa la concessió de la subvenció i la quantia, i també s’hi ha
d’especificar l’avaluació i els criteris de valoració que s’han seguit per efectuar-la.
L’expedient de concessió de subvencions ha de contenir l’informe de l’òrgan
instructor en què consti que de la informació que està en el seu poder es desprèn que
els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir-hi.
5. La proposta de resolució definitiva, quan sigui procedent d’acord amb les bases
reguladores, s’ha de notificar als interessats que hagin estat proposats com a
beneficiaris en la fase d’instrucció, perquè en el termini previst en la normativa
comuniquin la seva acceptació.
6. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del
beneficiari proposat, davant l’Administració, mentre no se li hagi notificat la resolució
de concessió.
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Article 25. Resolució
1. Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, i d’acord amb el que
preveu l’article 8961 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i, si s’escau, en la
norma o convocatòria corresponent, l’òrgan competent ha de resoldre el procediment.
2. La resolució s’ha de motivar de conformitat amb el que disposin les bases
reguladores de la subvenció i en el procediment han de quedar acreditats, en tot cas,
els fonaments de la resolució que s’adopti.
3. La resolució, a més de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals
es concedeix la subvenció, ha de fer constar, si s’escau, de manera expressa, 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 termini
superior o estigui previst en la normativa de la Unió Europea. El termini es computa a
partir de la publicació de la convocatòria corresponent, llevat que aquesta posposi els
seus efectes a una data posterior.
En el cas de subvencions tramitades per altres administracions públiques en les
quals correspongui la resolució a l’Administració General de l’Estat o a les entitats de
dret públic que hi estan vinculades o en depenen, el termini es computa a partir del
moment en què l’òrgan atorgant disposi de la proposta o de la documentació que la
norma reguladora de la subvenció determini.
5. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima els
interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
concessió de la subvenció.
Article 26. Notificació de la resolució
La resolució del procediment s’ha de notificar als interessats d’acord amb el que
preveu l’article 5862 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. La pràctica de la
notificació o publicació s’ha d’ajustar a les disposicions que conté l’article 5963 de la
Llei esmentada.
Article 27. 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·licitud per ajustar els
compromisos i les condicions a la subvenció atorgable.
2. Una vegada la sol·licitud mereixi la conformitat de l’òrgan col·legiat, s’ha de
remetre amb les actuacions a l’òrgan competent perquè dicti la resolució.
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La referència s’ha d’entendre feta a l’article 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la
nota 15.
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La referència s’ha d’entendre feta a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la
nota 15.
63
La referència s’ha d’entendre feta als articles 41 a 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en
la nota 15.
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3. En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds ha de respectar l’objecte, les
condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts
respecte a les sol·licituds o peticions.

CAPÍTOL III
DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA

Article 28. Concessió directa
1. La resolució de concessió i, si s’escau, els convenis a través dels quals es
canalitzin aquestes subvencions han d’establir les condicions i els compromisos
aplicables de conformitat amb el que disposa aquesta Llei.
Els convenis són l’instrument habitual per canalitzar les subvencions previstes
nominativament en els pressupostos generals de l’Estat, o en els de les corporacions
locals, sense perjudici del que respecte d’això estableixi la normativa reguladora.
2. El Govern ha d’aprovar per reial decret, a proposta del ministre competent i amb
l’informe previ del Ministeri d’Hisenda, les normes especials reguladores de les
subvencions regulades en el paràgraf c) de l’apartat 2 de l’article 22 d’aquesta Llei.
3. El reial decret a què fa referència l’apartat anterior s’ha d’ajustar a les previsions
que conté aquesta Llei, excepte pel que fa a l’aplicació dels principis de publicitat i
concurrència, i ha de contenir com a mínim els aspectes següents:
a) Definició de l’objecte de les subvencions, amb indicació del seu caràcter singular
i de les raons que acrediten l’interès públic, social, econòmic o humanitari, i les
que justifiquen la dificultat de la convocatòria pública.
b) Règim jurídic aplicable.
c) Beneficiaris i modalitats d’ajuda.
d) Procediment de concessió i règim de justificació de l’aplicació que hagin donat a
les subvencions els beneficiaris i, si s’escau, les entitats col·laboradores.

CAPÍTOL IV
DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ
DE LA SUBVENCIÓ PÚBLICA64

Article 29. Subcontractació de les activitats subvencionades pels beneficiaris
1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén que un beneficiari subcontracta quan concerta
amb tercers l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la
subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi
d’incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l’activitat subvencionada.
2. El beneficiari pot subcontractar únicament, totalment o parcialment, l’activitat
quan la normativa reguladora de la subvenció ho prevegi. L’activitat subvencionada
que el beneficiari subcontracti amb tercers no pot excedir el percentatge que es fixi en
les bases reguladores de la subvenció. En cas que la previsió no figuri, el beneficiari pot
subcontractar fins a un percentatge que no excedeixi el 50 per cent de l’import de
l’activitat subvencionada.
64

Aquest capítol constitueix legislació bàsica, amb excepció del que s’indica en les notes 73 i 74
(vid. disposició final 1a d’aquesta Llei).
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En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de
l’activitat subvencionada, no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat.
3. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al
compliment dels requisits següents:
a) Que el contracte se subscrigui per escrit.
b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament l’entitat concedent de la
subvenció en la forma que determinin les bases reguladores.
4. No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el
compliment dels requisits exigits a l’apartat anterior.
5. Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la
responsabilitat total de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració.
6. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, els beneficiaris són responsables
que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb tercers es respectin els
límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la naturalesa i la
quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de
col·laboració que preveu l’article 46 d’aquesta Llei per permetre l’adequada verificació
del compliment dels límits esmentats.
7. El beneficiari no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb:
a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13
d’aquesta Llei.
b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de
l’activitat objecte de contractació.
c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o els serveis prestats.
d) 65Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que concorrin les
circumstàncies següents:
1a Que s’obtingui la prèvia autorització expressa de l’òrgan concedent.
2a Que l’import subvencionable no excedeixi del cost incorregut per l’entitat
vinculada. L’acreditació del cost es realitza en la justificació en els mateixos
termes establerts per a l’acreditació de les despeses del beneficiari.
e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i
programa, que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o
no assoleixin la valoració suficient.
Article 30. Justificació de les subvencions públiques
1. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels
objectius previstos en l’acte de concessió de la subvenció s’ha de documentar de la
manera que es determini per reglament, i pot tenir la forma de compte justificatiu de
la despesa efectuada o acreditar-se la despesa per mòduls o mitjançant la presentació
d’estats comptables, segons disposi la normativa reguladora.
2. La rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del beneficiari o
de l’entitat col·laboradora, en la qual s’han d’incloure, sota responsabilitat del
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Lletra modificada per la Llei 3/2017, de 27 de juny, esmentada en la nota 1.
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declarant, els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa jurídica
que permetin acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció pública. La forma
del compte justificatiu i el termini de rendició del mateix compte estan determinats
per les bases reguladores corresponents de les subvencions públiques.
A falta de previsió de les bases reguladores, el compte ha d’incloure la declaració de
les activitats efectuades que han estat finançades amb la subvenció i el seu cost, amb
el desglossament de cada una de les despeses en què s’hagi incorregut, i la seva
presentació s’ha de fer, com a màxim, en el termini de tres mesos des de l’acabament
del termini per a la realització de l’activitat.
3. Les despeses s’han d’acreditar mitjançant factures i altres documents de valor
probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa, en els termes establerts per reglament.66
L’acreditació de les despeses també es pot efectuar mitjançant factures
electròniques, sempre que compleixin els requisits exigits per a la seva acceptació en
l’àmbit tributari.67
Per reglament, s’ha d’establir un sistema de validació i estampillament de
justificants de despesa que permeti el control de la concurrència de subvencions.68
4. Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons
propis o altres subvencions o recursos, s’ha d’acreditar en la justificació l’import, la
procedència i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.
5. En el cas d’adquisició de béns immobles, a més dels justificants que estableix
l’apartat 3 d’aquest article, s’hi ha d’aportar el certificat de taxador independent
degudament acreditat i inscrit en el registre oficial corresponent.
6. Els membres de les entitats que preveuen l’apartat 2 i el segon paràgraf de
l’apartat 3 de l’article 11 d’aquesta Llei estan obligats a complir els requisits de justificació
respecte a les activitats efectuades en nom i per compte del beneficiari, de la manera en
què es determina en els apartats anteriors. Aquesta documentació forma part de la
justificació que està obligat a lliurar el beneficiari que va sol·licitar la subvenció.
7. Les subvencions que es concedeixin en consideració a la concurrència d’una
determinada situació en el perceptor no requereixen cap altra justificació que
l’acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada
prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que es puguin establir per
verificar-ne l’existència.
8. L’incompliment de l’obligació de justificar la subvenció en els termes que
estableix aquest capítol o el fet que la justificació sigui insuficient comporta el
reintegrament en les condicions que preveu l’article 37 d’aquesta Llei.
Article 31. Despeses subvencionables
1. 69Es consideren despeses subvencionables, als efectes previstos en aquesta llei,
aquells que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat
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Vid. article 73.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (§2).
Vid. article 81 i disposició final 2a del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (§2). Vid., també, Ordre
EHA/962/2007, de 10 d’abril, per la qual es despleguen determinades disposicions sobre facturació
telemàtica i conservació electrònica de factures, que conté el Reial decret 1496/2003, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (BOE
núm. 90, de 14 d’abril de 2007).
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Vid. article 73.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (§2).
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Apartat modificat per la Llei 3/2017, de 27 de juny, esmentada en la nota 1.
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subvencionada, resultin estrictament necessaris i es realitzin en el termini establert per
les diferents bases reguladores de les subvencions. Quan no s’hagi establert un termini
concret, les despeses s’han de realitzar abans que finalitzi l’any natural en què s’hagi
concedit la subvenció.
En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al
valor de mercat.
2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les bases 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. 70Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic71 per al contracte
menor,72 el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació
del servei o el lliurament del bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi
en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o
llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció.
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, o, si
s’escau, en la sol·licitud de subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris
d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció
quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
4. En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables,
s’han de seguir les regles següents:
a) Les bases reguladores han de fixar el període durant el qual el beneficiari ha de
destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, que no pot
ser inferior a cinc anys en el cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos
anys per a la resta de béns.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, aquesta circumstància s’ha de
fer constar en l’escriptura, així com l’import de la subvenció concedida, i aquests
aspectes han de ser objecte d’inscripció en el registre públic corresponent.
b) L’incompliment de l’obligació de destí referida en el paràgraf anterior, que es
produeix en tot cas amb l’alienació o el gravamen del bé, és causa de
reintegrament, en els termes que estableix el capítol II del títol II d’aquesta Llei, i
el bé queda afecte al pagament del reintegrament sigui quin sigui el posseïdor,
llevat que sigui un tercer protegit per la fe pública registral o es justifiqui
l’adquisició dels béns amb bona fe i títol just o en un establiment mercantil o
industrial, en cas de béns mobles no inscriptibles.
5. No es considera incomplerta l’obligació de destí a què es refereix l’apartat 4
anterior quan:
a) Si es tracta de béns no inscriptibles en un registre públic, siguin substituïts per
altres que serveixin en condicions anàlogues a la fi per a la qual es va concedir la
subvenció i aquest ús es mantingui fins a completar el període establert, sempre
que la substitució hagi estat autoritzada per l’Administració concedent.

70

Apartat modificat per la Llei 14/2011, d’1 de juny, esmentada en la nota 1.
La referència s’ha d’entendre feta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, esmentada en la nota 23.
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Vid. article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, esmentada en la nota 23.
71

37

§1
b) Si es tracta de béns inscriptibles en un registre públic, el canvi de destí, alienació
o gravamen sigui autoritzat per l’Administració concedent. En aquest cas,
l’adquiridor assumeix l’obligació de destí dels béns pel període restant i, en cas
d’incompliment d’aquesta obligació, del reintegrament de la subvenció.
6. Les bases reguladores de les subvencions han d’establir, si s’escau, les regles
especials que es considerin oportunes en matèria d’amortització dels béns
inventariables. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa
d’amortització ha d’estar subjecte a les condicions següents:
a) Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.
b) Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat
generalment acceptades.
c) Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.
7. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a
l’adequada preparació o execució d’aquesta, 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 despeses subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.
8. Els tributs són despesa subvencionable 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.
9. El beneficiari ha d’imputar els costos indirectes a l’activitat 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 què efectivament es du a terme l’activitat.
Article 32. Comprovació de subvencions73
1. L’òrgan concedent ha de comprovar la justificació adequada de la subvenció, així
com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la
concessió o el gaudi de la subvenció.
2. L’entitat col·laboradora, si s’escau, en nom i per compte de l’òrgan concedent, ha
de fer les comprovacions que preveu el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 15
d’aquesta Llei.
Article 33. Comprovació de valors74
1. L’Administració pot comprovar el valor de mercat de les despeses
subvencionades emprant un o diversos dels mitjans següents:
a) Preus mitjans de mercat.
b) Cotitzacions en mercats nacionals i estrangers.
73
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Aquest article no constitueix legislació bàsica.
Ídem nota anterior.
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c) Estimació per referència als valors que figurin en els registres oficials de caràcter
fiscal.
d) Dictamen de perits de l’Administració.
e) Taxació pericial contradictòria.
f) Qualssevol altres mitjans de prova admesos en dret.
2. El valor comprovat per l’Administració serveix de base per calcular la subvenció i
s’ha de notificar, degudament motivat i amb l’expressió dels mitjans i els criteris
emprats, juntament amb la resolució de l’acte que conté la liquidació de la subvenció.
3. El beneficiari pot promoure, en tot cas, la taxació pericial contradictòria, en
correcció dels altres procediments de comprovació de valors assenyalats a l’apartat 1
d’aquest article, dins el termini del primer recurs que sigui procedent contra la
resolució del procediment en el qual l’Administració exerceixi la facultat que preveu
l’apartat anterior.
La presentació de la sol·licitud de taxació pericial contradictòria determina la
suspensió de l’execució del procediment resolt i del termini per interposar-ne un
recurs en contra.
4. Si la diferència entre el valor comprovat per l’Administració i la taxació
practicada pel perit del beneficiari és inferior a 120.000 euros i al 10 per cent del valor
comprovat per l’Administració, la taxació del perit del beneficiari serveix de base per
calcular la subvenció. En cas contrari, s’ha de designar un tercer perit en els termes
que es determinin per reglament.
Els honoraris del perit del beneficiari els ha de satisfer aquest. Quan la taxació
practicada pel tercer perit sigui inferior al valor justificat pel beneficiari, totes les
despeses de la perícia les ha d’abonar aquest i, al contrari, en cas que sigui superior,
són a càrrec de l’Administració.
La valoració del tercer perit serveix de base per determinar l’import de la subvenció.

CAPÍTOL V
DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 34. Procediment d’aprovació de la despesa i pagament
1. Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció o a la seva concessió
directa, s’ha d’efectuar l’aprovació de la despesa en els termes que preveuen la Llei
general pressupostària o les normes pressupostàries de les altres administracions
públiques.75
2. La resolució de concessió de la subvenció comporta el compromís de la despesa
corresponent.
3. El pagament de la subvenció s’ha de fer amb la justificació prèvia, per part del
beneficiari, de la realització de l’activitat, el projecte, l’objectiu o l’adopció del
comportament per al qual es va concedir en els termes que estableixi la normativa
reguladora de la subvenció.
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Vid. articles 73 i 74 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, esmentada en la nota 5, articles 70 i 72 de
la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB
núm. 8, de 15 de gener de 2015), i articles 184 i 185 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (BOE núm. 59, de 9 de març de 2004).
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Es produeix la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en cas de
falta de justificació o de concurrència d’alguna de les causes que preveu l’article 37
d’aquesta Llei.
4. Quan la naturalesa de la subvenció ho justifiqui, es poden realitzar pagaments a
compte. Els abonaments a compte poden suposar la realització de pagaments
fraccionats que han de respondre al ritme d’execució de les accions subvencionades, i
s’han d’abonar per una quantia equivalent a la justificació presentada.
També es poden fer pagaments anticipats que suposin lliuraments de fons amb
caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a terme les
actuacions inherents a la subvenció. Aquesta possibilitat i el règim de garanties s’han
de preveure expressament en la normativa reguladora de la subvenció.
En cap cas es poden fer pagaments anticipats a beneficiaris quan s’hagi sol·licitat la
declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en qualsevol
procediment, trobar-se declarat en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit
l’eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats de
conformitat amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el
període d’inhabilitació que fixa la sentència de qualificació del concurs.76
La realització de pagaments a compte o pagaments anticipats, així com el règim de
garanties, s’han de preveure expressament en la normativa reguladora de la subvenció.
5. No es pot fer el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no estigui al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social o sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament.
Article 35. Retenció de pagaments
1. Una vegada acordat l’inici del procediment de reintegrament, com a mesura
cautelar, l’òrgan concedent pot acordar, a iniciativa pròpia o d’una decisió de la
Comissió Europea o a proposta de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat o
de l’autoritat pagadora, la suspensió dels lliuraments de pagament de les quantitats
pendents d’abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, sense superar, en cap cas,
l’import que fixin la proposta o resolució d’inici de l’expedient de reintegrament, amb
els interessos de demora meritats fins aquell moment.
2. La imposició d’aquesta mesura cautelar s’ha d’acordar per resolució motivada,
que s’ha de notificar a l’interessat, amb indicació dels recursos pertinents.
3. En tot cas, s’ha de procedir a la suspensió si hi ha indicis racionals que permetin
preveure la impossibilitat d’obtenir el rescabalament, o si aquest es pot veure frustrat
o greument dificultat, i, en especial, si el perceptor fa actes d’ocultació, gravamen o
disposició dels béns.
4. La retenció de pagaments està subjecta, en qualsevol dels casos anteriors, al
règim jurídic següent:
a) Ha de ser proporcional a la finalitat que es pretén aconseguir, i en cap cas s’ha
d’adoptar si pot produir efectes de reparació difícil o impossible.
b) S’ha de mantenir fins que es dicti la resolució que exhaureix l’expedient de
reintegrament, i no pot superar el període màxim que es fixi per a la tramitació,
incloses les pròrrogues.
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Paràgraf modificat pel Reial decret llei 6/2010, de 9 d’abril, esmentat en la nota 1.
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c) No obstant el que disposa el paràgraf anterior, s’ha d’aixecar quan
desapareguin les circumstàncies que la van originar o quan l’interessat proposi
la substitució d’aquesta mesura cautelar per la constitució d’una garantia que
es consideri suficient.

TÍTOL II
DEL REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS
CAPÍTOL I
DEL REINTEGRAMENT

Article 36. Invalidesa de la resolució de concessió77
1. Són causes de nul·litat de la resolució de concessió:
a) Les indicades a l’article 62.178 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
b) La manca o insuficiència de crèdit, de conformitat amb el que estableix
l’article 6079 de la Llei general pressupostària i les altres normes del mateix
caràcter de les administracions públiques subjectes a aquesta Llei.80
2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de
l’ordenament jurídic i, en especial, de les regles que conté aquesta Llei, de conformitat
amb el que disposa l’article 6381 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. Quan l’acte de concessió incorri en algun dels casos esmentats als apartats
anteriors, l’òrgan concedent ha de procedir a la revisió d’ofici o, si s’escau, a la
declaració de lesivitat i impugnació ulterior, de conformitat amb el que estableixen els
articles 102 i 10382 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta
l’obligació de tornar les quantitats percebudes.
5. No procedeix la revisió d’ofici de l’acte de concessió quan es doni alguna de les
causes de reintegrament que preveu l’article següent.
Article 37. Causes de reintegrament83
1. També procedeix el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de
l’interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a
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Aquest article constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquesta Llei).
La referència s’ha d’entendre feta a l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la
nota 15.
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La referència s’ha d’entendre feta a l’article 46 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, esmentada en
la nota 5.
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Vid. article 27.3 de Llei 14/2014, de 29 de desembre, esmentada en la nota 75, i article 173.5 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, també esmentat en la nota 75.
81
La referència s’ha d’entendre feta a l’article 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la
nota 15.
82
Les referències s’han d’entendre fetes, respectivament, als articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, esmentada en la nota 15.
83
Aquest article constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquesta Llei).
78

41

§1
la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, o la data en què el deutor
ingressi el reintegrament si és anterior a aquesta, en els casos següents:84
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 noadopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els
termes que estableix l’article 30 d’aquesta Llei, i si s’escau, en les normes
reguladores de la subvenció.
d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió que conté l’apartat 4
de l’article 18 d’aquesta Llei.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer que preveuen els articles 14 i 15 d’aquesta Llei, així com
l’incompliment 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 subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a aquesta finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests,
amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin, o es refereixin a la
manera com s’han d’aconseguir els objectius, exercir l’activitat, executar el
projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests,
amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d’això
derivi la impossibilitat 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 concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
h) L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 8985 del Tractat de la
Unió Europea, d’una decisió de la qual derivi una necessitat de reintegrament.
i) En els altres casos previstos en la normativa reguladora de la subvenció.
2. Quan el compliment per part del beneficiari o, si s’escau, l’entitat col·laboradora
s’aproximi de manera significativa al compliment total i aquests acreditin una actuació
inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, la quantitat que s’ha
de reintegrar està determinada per l’aplicació dels criteris enunciats en el paràgraf n)
de l’apartat 3 de l’article 17 d’aquesta Llei o, si s’escau, les establertes en la normativa
autonòmica reguladora de la subvenció.
3. Igualment, en el cas que preveu l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta Llei ha de
procedir al reintegrament de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada,
així com l’exigència de l’interès de demora corresponent.
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Paràgraf modificat per la Llei 3/2017, de 27 de juny, esmentada en la nota 1.
Ídem nota 14.
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Article 38. Naturalesa dels crèdits a reintegrar i dels procediments per a la seva
exigència
1. Les quantitats a reintegrar tenen la consideració d’ingressos de dret públic, i és
aplicable per al cobrament el que preveu la Llei general pressupostària.86
2. L’interès de demora87 aplicable en matèria de subvencions és l’interès legal dels
diners incrementats en un 25 per cent, llevat que la Llei de pressupostos generals de
l’Estat n’estableixi un altre de diferent.
3. El destí dels reintegraments dels fons de la Unió Europea ha de tenir el
tractament que, si s’escau, determini la normativa comunitària.
4. Els procediments per a l’exigència del reintegrament de les subvencions sempre
tenen caràcter administratiu.
Article 39. Prescripció
1. Prescriu al cap de quatre anys el dret de l’Administració a reconèixer o liquidar
el reintegrament.
2. Aquest termini es computa, en cada cas:
a) Des del moment en què va vèncer el termini per presentar la justificació per part
del beneficiari o l’entitat col·laboradora.
b) Des del moment de la concessió, en el cas que preveu l’apartat 7 de l’article 30.
c) En el cas que s’hagin establert condicions o obligacions que hagin de ser
complertes o mantingudes per part del beneficiari o l’entitat col·laboradora
durant un període determinat de temps, des del moment en què va vèncer el
termini esmentat.
3. El còmput del termini de prescripció s’interromp:
a) Per qualsevol acció de l’Administració efectuada amb coneixement formal del
beneficiari o de l’entitat col·laboradora conduent a determinar l’existència
d’alguna de les causes de reintegrament.
b) Per la interposició de recursos de qualsevol classe, per la remissió del tant de
culpa a la jurisdicció penal o per la presentació d’una denúncia davant el
ministeri fiscal, així com per les actuacions efectuades amb coneixement formal
del beneficiari o de l’entitat col·laboradora en el curs dels recursos esmentats.
c) Per qualsevol actuació fefaent del beneficiari o de l’entitat col·laboradora
conduent a la liquidació de la subvenció o del reintegrament.
Article 40. Obligats al reintegrament
1. Els beneficiaris i les entitats col·laboradores, en els casos que preveu l’article 37
d’aquesta Llei, han de reintegrar la totalitat o una part de les quantitats percebudes
més els corresponents interessos de demora, sense perjudici del que disposa el
paràgraf b) de l’apartat 5 de l’article 31 d’aquesta Llei en l’àmbit estatal. Aquesta
obligació és independent de les sancions que, si s’escau, hi siguin exigibles.88
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Vid. articles 10 i 12 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, esmentada en la nota 5, i article 101 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la nota 15.
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D’acord amb l’apartat 3 de la disposició addicional 49a de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,
esmentada en la nota 1, fins al 31 de desembre de 2021 l’interès de demora és del 3,75 per cent.
88
Aquest apartat constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquesta Llei).
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2. Els membres de les persones i les entitats que preveuen l’apartat 2 i el segon
paràgraf de l’apartat 3 de l’article 11 d’aquesta Llei responen solidàriament de
l’obligació de reintegrament del beneficiari en relació amb les activitats
subvencionades que s’hagin compromès a efectuar.
Responen solidàriament de l’obligació de reintegrament els representants legals del
beneficiari quan aquest no tingui capacitat d’obrar.
Responen solidàriament els membres, els partícips o els cotitulars de les entitats a
què es refereix l’apartat 3 de l’article 11 proporcionalment a les participacions
respectives, quan es tracti de comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat
econòmica o patrimoni separat.
3. Responen subsidiàriament de l’obligació de reintegrament els administradors de
les societats mercantils, o aquells que tinguin la representació legal d’altres persones
jurídiques, 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 depenguin.
Així mateix, els que tinguin la representació legal de les persones jurídiques, d’acord
amb les disposicions legals o estatutàries que els siguin aplicables, que hagin cessat en
les seves activitats responen subsidiàriament en tot cas de les obligacions de
reintegrament d’aquestes.
4. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les obligacions de
reintegrament pendents s’han de transmetre als socis o partícips en el capital que en
responen solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls
hagi adjudicat.
5. En cas de defunció de l’obligat al reintegrament, l’obligació de satisfer les
quantitats pendents de restitució es transmet als drethavents, sense perjudici del que
estableixi el dret civil comú, foral o especial aplicable a la successió per a determinats
casos, en particular per al cas d’acceptació de l’herència a benefici d’inventari.

CAPÍTOL II
DEL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT

Article 41. Competència per a la resolució del procediment de reintegrament
1. L’òrgan concedent és competent per exigir del beneficiari o l’entitat
col·laboradora el reintegrament de subvencions mitjançant la resolució del
procediment que regula aquest capítol, quan apreciï l’existència d’algun dels supòsits
de reintegrament de quantitats percebudes que estableix l’article 37 d’aquesta Llei.
2. Si el reintegrament és acordat pels òrgans de la Unió Europea, l’òrgan al qual
correspongui la gestió del recurs ha d’executar els acords esmentats.
3. Quan la subvenció hagi estat concedida per la Comissió Europea o una altra
institució comunitària i l’obligació de restituir sorgeixi com a conseqüència de l’actuació
fiscalitzadora, diferent del control financer de subvencions que regula el títol III
d’aquesta Llei, i correspon a les institucions espanyoles habilitades legalment per a la
realització d’aquestes actuacions, l’acord de reintegrament l’ha de dictar l’òrgan gestor
nacional de la subvenció. Aquest acord es dicta d’ofici o a proposta d’altres institucions i
òrgans de l’Administració habilitats legalment per fiscalitzar fons públics.
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Article 42. Procediment de reintegrament
1. El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions
generals sobre procediments administratius contingudes en el títol VI89 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats que
estableixen aquesta Llei i les seves disposicions de desplegament.
2. El procediment de reintegrament de subvencions s’inicia d’ofici per acord de
l’òrgan competent, o bé per iniciativa pròpia, o bé com a conseqüència d’una ordre
superior, a petició raonada d’altres òrgans o per denúncia. També s’inicia a
conseqüència de l’informe de control financer emès per la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat.
3. En la tramitació del procediment s’ha de garantir, en tot cas, el dret de
l’interessat a l’audiència.
4. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment de
reintegrament és de 12 mesos des de la data de l’acord d’iniciació. Aquest termini es
pot suspendre i s’ha d’ampliar d’acord amb el que preveuen els apartats 5 i 6 de
l’article 4290 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Si transcorre el termini per resoldre sense que s’hagi notificat resolució expressa, es
produeix la caducitat del procediment, sense perjudici de continuar les actuacions fins
al seu acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per les
actuacions realitzades fins a l’acabament del termini esmentat.
5. La resolució del procediment de reintegrament exhaureix la via administrativa.
Article 43. Coordinació d’actuacions
El pronunciament de l’òrgan gestor respecte a l’aplicació dels fons pels perceptors
de subvencions s’entén sense perjudici de les actuacions de control financer que siguin
competència de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

TÍTOL III
DEL CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS
Article 44. Objecte i competència per a l’exercici del control financer de subvencions
1. El control financer de subvencions s’ha d’exercir respecte als beneficiaris i, si
s’escau, les entitats col·laboradores per raó de les subvencions de l’Administració
General de l’Estat, i els organismes i les entitats que hi estan vinculats o que en
depenen, atorgades amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat o als fons de la
Unió Europea.
2. El control financer de subvencions té com a objecte verificar:
a) L’obtenció adequada i correcta de la subvenció per part del beneficiari.
b) El compliment, per part de beneficiaris i entitats col·laboradores, de les
obligacions en la gestió i l’aplicació de la subvenció.
89

La referència s’ha d’entendre feta al títol IV (articles 53 a 105) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
esmentada en la nota 15.
90
Les referències s’han d’entendre fetes, respectivament, als articles 22 i 23 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, esmentada en la nota 15.
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c) La justificació adequada i correcta de la subvenció per part de beneficiaris i les
entitats col·laboradores.
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la justificació
presentada per beneficiaris i entitats col·laboradores, han estat finançades amb
la subvenció.
e) El finançament adequat i correcte de les activitats subvencionades, en els
termes que estableix l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta Llei.
f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarats a l’Administració
per beneficiaris i entitats col·laboradores i que puguin afectar el finançament de
les activitats subvencionades, l’obtenció, la utilització, el gaudi o la justificació
adequats i correctes de la subvenció, així com a la realitat i la regularitat de les
operacions que s’hi financen.
3. La competència per exercir el control financer de subvencions correspon a la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, sense perjudici de les funcions que la
Constitució i les lleis atribueixin al Tribunal de Comptes i del que disposa l’article 6
d’aquesta Llei.
4. El control financer de subvencions pot consistir en:
a) L’examen de registres comptables, comptes o estats financers i la documentació
que els suporti, de beneficiaris i entitats col·laboradores.
b) L’examen d’operacions individualitzades i concretes relacionades o que puguin
afectar les subvencions concedides.
c) La comprovació d’aspectes parcials i concrets d’una sèrie d’actes relacionats o
que puguin afectar les subvencions concedides.
d) La comprovació material de les inversions finançades.
e) Les actuacions concretes de control que s’hagin de realitzar d’acord amb el que
en cada cas estableixi la normativa reguladora de la subvenció i, si s’escau, la
resolució de concessió.
f) Qualssevol altres comprovacions que siguin necessàries en consideració a les
característiques especials de les activitats subvencionades.
5. El control financer es pot estendre a les persones físiques o jurídiques a les quals
estiguin associats els beneficiaris, així com a qualsevol altra persona susceptible de
presentar un interès en la consecució dels objectius, en la realització de les activitats,
en l’execució dels projectes o en l’adopció dels comportaments.
Article 45. Control financer d’ajuts i subvencions finançades totalment o parcialment
amb càrrec a fons comunitaris91
1. En els ajuts i les subvencions finançats totalment o parcialment amb càrrec a
fons comunitaris, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat és l’òrgan
competent per establir, d’acord amb la normativa comunitària i nacional vigent, la
necessària coordinació de controls; a aquests únics efectes ha de mantenir les
relacions necessàries amb els òrgans corresponents de la Comissió Europea, dels ens
territorials i de l’Administració General de l’Estat.
2. En els ajuts finançats pel Fons Europeu d’Orientació i de Garantia Agrària, la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de fer les tasques assignades al
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Aquest article constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquesta Llei).
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servei específic que preveu l’article 1192 del Reglament (CEE) núm. 4045/89 del Consell
de les Comunitats Europees, de 21 de desembre de 1989, relatiu als controls, pels
estats membres, de les operacions compreses en el sistema de finançament pel Fons
Europeu d’Orientació i Garantia Agrària (FEOGA), secció Garantia.
Els controls que preveu el Reglament (CEE) núm. 4045/89,93 els han de fer, d’acord
amb les seves competències respectives, els òrgans i les entitats següents d’àmbit
nacional i autonòmic:
a) L’Agència Estatal d’Administració Tributària.
b) Els òrgans de control intern de les administracions de les comunitats
autònomes.
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, com a servei específic per a
l’aplicació del reglament esmentat:
a) Elabora els plans anuals de control en coordinació amb els òrgans de control
d’àmbit nacional i autonòmic.
b) És l’òrgan encarregat de la relació amb els serveis corresponents de la Comissió
de la Unió Europea en l’àmbit del Reglament (CEE) núm. 4045/89, centralitza la
informació relativa al seu compliment i elabora l’informe anual sobre la seva
aplicació, segons el que preveuen els articles 9.1 i 10.1.94
c) Fa els controls previstos en el pla anual quan raons d’ordre territorial o d’una
altra índole ho aconsellin.95
d) Vetlla per l’aplicació a Espanya, en tots els seus termes, del Reglament (CEE)
núm. 4045/89.
3. Els òrgans de control de les administracions públiques, en aplicació de la
normativa comunitària, poden dur a terme, a més, controls i verificacions dels
procediments de gestió dels diferents òrgans gestors que intervinguin en la concessió i
la gestió i el pagament dels ajuts cofinançats amb fons comunitaris que permetin
garantir la correcta gestió financera dels fons comunitaris.
4. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat i els òrgans de control
financer de la resta de les administracions públiques han d’acreditar davant l’òrgan
competent les despeses en les quals hagin incorregut com a conseqüència de la
realització de controls financers de fons comunitaris, a efectes del seu finançament
d’acord amb el que estableix la normativa comunitària reguladora de despeses
subvencionables amb càrrec als fons.
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La referència s’ha d’entendre feta a l’article 85 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la
Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE)
núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell (DOUE
núm. L 347, de 20 de desembre de 2013).
93
Les referències al Reglament (CEE) núm. 4045/89 s’han d’entendre fetes al Reglament (UE)
núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, esmentat en la nota
anterior.
94
Les referències s’han d’entendre fetes, respectivament, als articles 86.1 i 84.1 del Reglament (UE)
núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, esmentat en la
nota 92.
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El Tribunal Constitucional ha declarat que aquesta lletra no és inconstitucional sempre que s’interpreti
en els termes establerts en el fonament jurídic 12 de la Sentencia 130/2013, de 4 de juny, i en el
fonament jurídic 4 f de la Sentencia 135/2013, de 6 de juny, ambdues esmentades en la nota 1.
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Article 46. Obligació de col·laboració96
1. Els beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l’objecte
de la subvenció o la seva justificació estan obligats a prestar col·laboració i a facilitar
tota la documentació que els sigui requerida en l’exercici de les funcions de control
que corresponen, dins l’àmbit de l’Administració concedent, a la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les corporacions locals,
i també als òrgans que, d’acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes
funcions de control financer; amb aquesta finalitat tenen les facultats següents:
a) El lliure accés a la documentació objecte de comprovació, inclosos els programes
i els arxius en suport informàtic.
b) El lliure accés als locals de negoci i altres establiments o llocs en els quals
s’exerceixi l’activitat subvencionada o es permeti verificar la realitat i regularitat
de les operacions finançades amb càrrec a la subvenció.
c) L’obtenció d’una còpia o la retenció de les factures, els documents equivalents o
substitutius i de qualsevol altre document relatiu a les operacions en les quals es
dedueixin indicis d’incorrecta obtenció, gaudi o destí de la subvenció.
d) El lliure accés a la informació dels comptes bancaris a les entitats financeres on
es pugui haver fet el cobrament de les subvencions o amb càrrec als quals es
puguin haver realitzat les disposicions dels fons.
2. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa,
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 d’aquesta Llei, sense perjudici
de les sancions que, si s’escau, hi puguin correspondre.
Article 47. Facultats del personal controlador
1. Els funcionaris de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en
l’exercici de les funcions de control financer de subvencions, es consideren agents
de l’autoritat.
Tenen aquesta mateixa consideració els funcionaris dels òrgans que tinguin
atribuïdes funcions de control financer, d’acord amb la normativa comunitària.
2. Les autoritats, sigui quina sigui la seva naturalesa, així com els caps o els
directors d’oficines públiques, organismes autònoms i altres ens de dret públic i els
que, en general, exerceixin funcions públiques o exerceixin la seva tasca en les entitats
esmentades han de prestar la deguda col·laboració i suport als funcionaris encarregats
de fer el control financer de subvencions.
3. Els jutjats i els tribunals han de facilitar a l’Administració, d’ofici o a requeriment
d’aquesta, totes les dades amb transcendència en l’aplicació de subvencions que es
desprenguin de les actuacions judicials de les quals coneguin, i han de respectar, si
s’escau, el secret de les diligències sumarials.
4. El Servei Jurídic de l’Estat ha de prestar l’assistència jurídica que, si s’escau,
correspongui als funcionaris que, com a conseqüència de la seva participació en
actuacions de control financer de subvencions, siguin objecte de citacions per l’òrgan
jurisdiccional.
5. La cessió de dades de caràcter personal que calgui fer a la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat per a l’exercici de les seves funcions de control financer de
conformitat amb el que disposen l’article anterior, els apartats anteriors d’aquest
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article o una altra norma de rang legal, no requereix el consentiment de l’afectat. En
aquest àmbit, no és aplicable el que disposa l’apartat 1 de l’article 21 97 de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.98
Article 48. Deures del personal controlador
1. El personal controlador que exerceixi el control financer de subvencions ha de
guardar la confidencialitat i el secret respecte als assumptes dels quals conegui per raó
de la seva feina.
Les dades, els informes o els antecedents obtinguts en l’exercici del control només
es poden utilitzar per a les finalitats assignades a aquest, servir de fonament per a
l’exigència de reintegrament i, si s’escau, per posar en coneixement dels òrgans
competents els fets que puguin ser constitutius d’infracció administrativa,
responsabilitat comptable o penal.
2. Quan en la pràctica d’un control financer el funcionari actuant apreciï que els fets
acreditats a l’expedient poden ser susceptibles de constituir una infracció
administrativa o de responsabilitats comptables o penals, ho ha de posar en
coneixement de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat als efectes que, si
és procedent, remeti les actuacions a l’òrgan competent per a la iniciació dels
procediments oportuns.
Article 49. Del procediment de control financer
1. L’exercici del control financer de subvencions s’ha d’adequar al pla anual
d’auditories i les seves modificacions que aprovi anualment la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat. S’han de determinar per reglament els casos en què, com a
conseqüència de la realització d’un control, es pugui estendre l’àmbit més enllà del
previst inicialment en el pla.
No obstant això, no és necessari incloure en el pla d’auditories i actuacions de
control financer de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, les
comprovacions necessàries que sol·licitin altres estats membres en aplicació de
reglaments comunitaris sobre beneficiaris perceptors de fons comunitaris.
2. 99La iniciació de les actuacions de control financer sobre beneficiaris i, si s’escau,
entitats col·laboradores s’ha d’efectuar mitjançant la notificació a aquests, en la qual
s’ha d’indicar la naturalesa i abast de les actuacions a desenvolupar, la data de
personació de l’equip de control que les ha de realitzar, la documentació que en un
principi s’ha de posar a disposició d’aquest i altres elements que es considerin
necessaris. Els beneficiaris i, si s’escau, les entitats col·laboradores han de ser informats,
a l’inici de les actuacions, dels seus drets i obligacions en el curs d’aquestes. Les
actuacions han de ser comunicades, igualment, als òrgans gestors de les subvencions.
Si durant el control les entitats col·laboradores o els beneficiaris canvien de domicili
ho han de comunicar a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat; les
actuacions de control realitzades en el domicili anterior són vàlides mentre no es
comuniqui el canvi.
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Ídem nota 46.
Apartat afegit per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, esmentada en la nota 1.
99
Apartat modificat, amb efectes d’1 de gener de 2011 i vigència indefinida, per la Llei 39/2010, de 22
de desembre, esmentada en la nota 1.
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3. Quan en el desenvolupament del control financer es determini l’existència
de circumstàncies que poden donar origen a la devolució de les quantitats
percebudes per causes diferents a les previstes a l’article 37, els fets s’han de posar
en coneixement de l’òrgan concedent de la subvenció, que ha d’informar sobre les
mesures adoptades, i es pot acordar la suspensió del procediment de control financer.
La suspensió del procediment s’ha de notificar al beneficiari o a l’entitat
col·laboradora.
4. L’acabament de la suspensió, que en tot cas s’ha de notificar al beneficiari o a
l’entitat col·laboradora, es produeix quan:
a) Una vegada adoptades per l’òrgan concedent les mesures que, al seu judici,
siguin oportunes, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan de control.
b) Si, transcorreguts tres mesos des de l’acord de suspensió, no s’ha comunicat
l’adopció de mesures per part de l’òrgan gestor.
5. Quan en l’exercici de les funcions de control financer es dedueixin indicis
d’incorrecta obtenció, destí o justificació de la subvenció percebuda, la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat pot acordar l’adopció de les mesures cautelars
que consideri necessàries amb l’objecte d’impedir la desaparició, la destrucció o
l’alteració de les factures, els documents equivalents o substitutius i de qualsevol altre
document relatiu a les operacions en les quals aquests indicis es manifestin.
Les mesures han de ser proporcionades a la finalitat que es persegueixi. En cap cas
s’han d’adoptar les que puguin produir un perjudici difícil o impossible d’esmenar.
6. Les actuacions de control financer sobre beneficiaris i, si s’escau, entitats
col·laboradores finalitzen amb l’emissió dels corresponents informes comprensius dels
fets posats de manifest i de les conclusions que en derivin.
Quan l’òrgan concedent, en aplicació del que disposa l’apartat 4 anterior,
comuniqui l’inici d’actuacions que puguin afectar la validesa de l’acte de concessió,
l’acabament del procediment de control financer de subvencions es produeix
mitjançant resolució de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en la qual
es declara la improcedència de continuar les actuacions de control, sense perjudici
que, una vegada dictada en una resolució que declari la validesa total o parcial de
l’acte de concessió, es puguin tornar a iniciar les actuacions.
7. Les actuacions de control financer sobre beneficiaris i, si s’escau, entitats
col·laboradores, han de finalitzar en el termini màxim de 12 mesos a comptar de la
data de notificació a aquells de l’inici d’aquestes. Aquest termini es pot ampliar, amb
l’abast i els requisits que es determinin per reglament, quan en les actuacions concorri
alguna de les circumstàncies següents:
a) Que es tracti d’actuacions que tinguin una complexitat especial.
b) Quan en el transcurs de les actuacions es descobreixi que el beneficiari o
l’entitat col·laboradora han amagat informació o documentació essencial per a
un desenvolupament adequat del control.
8. Als efectes del termini que preveu l’apartat anterior, no es computen les
dilacions imputables al beneficiari o l’entitat col·laboradora, si s’escau, ni els períodes
d’interrupció justificada que s’especifiquin per reglament.
9. Amb la finalitat d’impulsar adequadament les actuacions de control financer de
subvencions, els òrgans de control poden exigir la compareixença del beneficiari, de
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l’entitat col·laboradora o de tots els que estiguin sotmesos en deure de col·laboració,
al seu domicili o a les oficines públiques que es designin a l’efecte.100
Article 50. Documentació de les actuacions de control financer
1. Les actuacions de control financer es documenten en diligències, per reflectir
fets rellevants que es posin de manifest en l’exercici d’aquest, i en informes, que han
de tenir el contingut i l’estructura i han de complir els requisits que es determinin
per reglament.
2. Els informes s’han de notificar als beneficiaris o a les entitats col·laboradores que
hagin estat objecte de control. S’ha de remetre una còpia de l’informe a l’òrgan gestor
que va concedir la subvenció, que assenyali, si s’escau, la necessitat d’iniciar
expedients de reintegrament i sancionador.
3. Tant les diligències, com els informes tenen naturalesa de documents públics i
fan prova dels fets que en motivin la formalització, llevat que se n’acrediti el contrari.
Article 51. Efectes dels informes de control financer
1. Quan en l’informe emès per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
es reculli la procedència de reintegrar la totalitat o una part de la subvenció, l’òrgan
gestor ha d’acordar, basant-se en l’informe esmentat i en el termini d’un mes, l’inici de
l’expedient de reintegrament, i ho ha de notificar al beneficiari o a l’entitat
col·laboradora, que disposa de 15 dies per al·legar el que consideri convenient en
defensa seva.
2. L’òrgan gestor ha de comunicar a la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, en el termini de dos mesos a partir de la recepció de l’informe de control
financer, la incoació de l’expedient de reintegrament o la discrepància amb la seva
incoació, que ha de ser motivada. En aquest últim cas, la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat pot emetre un informe d’actuació adreçat al titular del
departament del qual depengui o al qual estigui adscrit l’òrgan gestor de la subvenció,
que ha de traslladar, així mateix, a l’òrgan gestor.101
El titular del departament, una vegada rebut l’informe esmentat, ha de manifestar a
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en el termini màxim de dos mesos,
la conformitat o disconformitat amb el contingut del mateix informe. La conformitat
amb l’informe d’actuació vincula l’òrgan gestor per a la incoació de l’expedient de
reintegrament.
En cas de disconformitat, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat pot
elevar l’informe, a través del ministre d’Hisenda, a la consideració:
a) Del Consell de Ministres, quan la disconformitat es refereixi a un import superior
a 12 milions d’euros.
b) De la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, en la resta
dels casos.
La decisió adoptada per qualsevol d’aquests òrgans resol la discrepància.
3. Una vegada iniciat l’expedient de reintegrament i a la vista de les al·legacions
presentades o, en qualsevol cas, transcorregut el termini atorgat per fer-ho, l’òrgan
100

Apartat afegit, amb efectes d’1 de gener de 2011 i vigència indefinida, per la Llei 39/2010, de 22 de
desembre, esmentada en la nota 1.
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Paràgraf modificat, amb efectes d’1 de gener de 2021 i vigència indefinida, per la Llei 11/2020, de 30
de desembre, esmentada en la nota 1.
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gestor les ha de traslladar, juntament amb la seva opinió, a la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, que n’ha d’emetre informe en el termini d’un mes.
La resolució del procediment de reintegrament no es pot separar del criteri recollit
a l’informe de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. Quan l’òrgan gestor
no accepti aquest criteri, amb caràcter previ a la proposta de resolució, ha de plantejar
discrepància que ha de ser resolta d’acord amb el procediment que preveu la Llei
general pressupostària en matèria de despeses,102 i el tercer paràgraf de l’apartat
anterior.
4. Una vegada dictada resolució, i simultàniament a la notificació, l’òrgan gestor
l’ha de traslladar a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
5. La formulació de la resolució del procediment de reintegrament amb omissió del
tràmit que preveu l’apartat 3 dona lloc a l’anul·labilitat de la resolució, que pot ser
validada mitjançant acord del Consell de Ministres, que també és competent per a la
seva revisió d’ofici.
A aquests efectes, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha d’elevar al
Consell de Ministres, a través del ministre d’Hisenda, l’informe relatiu a les resolucions
de reintegrament incloses en la causa d’anul·labilitat de què tingui coneixement.

TÍTOL IV
INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES
EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
CAPÍTOL I
DE LES INFRACCIONS ADMINISTRATIVES103

Article 52. Concepte d’infracció
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i
omissions tipificades en aquesta Llei i són sancionables fins i tot a títol de simple
negligència.
Article 53. Responsables
Són responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com els ens sense personalitat a
què es refereix l’apartat 3 de l’article 11 d’aquesta Llei, que per acció o omissió incorrin
en els casos tipificats com a infraccions en aquesta Llei i, en particular, les següents:
a) 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’article 11
d’aquesta Llei, en relació amb les activitats subvencionades que s’hagin
compromès a realitzar.
b) Les entitats col·laboradores.
c) El representant legal dels beneficiaris de subvencions que no tinguin capacitat
d’obrar.
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Vid. article 155 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, esmentada en la nota 5.
Aquest capítol constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquesta Llei).
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d) Les persones o entitats relacionades amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació, obligades a prestar col·laboració i facilitar tota la documentació que
sigui requerida en compliment del que disposa l’article 46 d’aquesta Llei.
Article 54. Supòsits d’exempció de responsabilitat
Les accions o omissions tipificades en aquesta Llei no donen lloc a responsabilitat
per infracció administrativa en matèria de subvencions en els casos següents:
a) Quan els duguin a terme els que no tinguin capacitat d’obrar.
b) Quan es doni una força major.
c) Quan derivin d’una decisió col·lectiva, per a qui hagi salvat el seu vot o no hagi
assistit a la reunió en què aquella es va prendre.
Article 55. Concurrència d’actuacions amb l’ordre jurisdiccional penal
1. En els casos en els quals la conducta pugui ser constitutiva de delicte,
l’Administració ha de passar el tant de culpa a la jurisdicció competent i s’ha d’abstenir
de seguir el procediment sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència
ferma, tingui lloc el sobreseïment o l’arxivament de les actuacions o es produeixi la
devolució de l’expedient pel ministeri fiscal.
2. La pena imposada per l’autoritat judicial exclou la imposició de sanció
administrativa.
3. Si no s’ha estimat l’existència de delicte, l’Administració inicia o continua
l’expedient sancionador basant-se en els fets que els tribunals hagin considerat provats.
Article 56. Infraccions lleus
Constitueixen infraccions lleus els incompliments de les obligacions que recullen
aquesta Llei i les bases reguladores de subvencions quan no constitueixin infraccions
greus o molt greus i no actuïn com a element de graduació de la sanció. En particular,
constitueixen 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 justificatius 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 subvenció, en els termes establerts per
reglament.
d) L’incompliment d’obligacions d’índole comptable o registral, en particular:
1r La inexactitud o omissió d’una o diverses operacions a la comptabilitat i els
registres legalment exigits.
2n L’incompliment de l’obligació de portar o conservar la comptabilitat, els
registres legalment establerts, els programes i arxius informàtics que els
serveixin de suport i els sistemes de codificació utilitzats.
3r Portar comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat i exercici
econòmic, no permetin conèixer la vertadera situació de l’entitat.
4t La utilització de comptes amb un significat diferent del que els correspon,
segons la seva naturalesa, que dificulti la comprovació de la realitat de les
activitats subvencionades.
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e) L’incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents
equivalents.
f) L’incompliment per part de les entitats col·laboradores de les obligacions que
estableix l’article 15 d’aquesta Llei que no es prevegin de manera expressa a la
resta d’apartats d’aquest article.
g) La resistència, l’obstrucció, l’excusa o la negativa a les actuacions de control
financer.
S’entén que es donen aquestes circumstàncies 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 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
o de les comunitats autònomes en l’exercici de les funcions de control financer.
Entre altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa les
conductes següents:
1a No aportar o no facilitar l’examen de documents, informes, antecedents,
llibres, registres, fitxers, justificants, assentaments 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 subvencionada.
5a Les coaccions al personal controlador que faci el control financer.
h) L’incompliment de l’obligació de col·laboració per part de les persones o entitats
a què es refereix l’article 46 d’aquesta Llei, quan d’això derivi la impossibilitat de
contrastar la informació facilitada pel beneficiari o l’entitat col·laboradora.
i) Les altres conductes tipificades com a infraccions lleus en la normativa de la
Unió Europea en matèria de subvencions.
Article 57. Infraccions greus104
Constitueixen infraccions greus les conductes següents:
a) L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’òrgan concedent o a l’entitat
col·laboradora l’obtenció de subvencions, ajuts públics, ingressos o recursos per
a la mateixa finalitat, a què es refereix el paràgraf d) de l’apartat 1 de l’article 14
d’aquesta Llei.
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 utilització que es fa als fons rebuts una vegada
transcorregut el termini establert per a la seva presentació.
d) L’obtenció de la condició d’entitat col·laboradora falsejant els requisits requerits
a les bases reguladores de la subvenció o ocultant els que l’hagin impedit.
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Lletra f reordenada com a lletra g i afegida una nova lletra f per la Llei 15/2014, de 16 de setembre,
esmentada en la nota 1.
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e) L’incompliment per part de l’entitat col·laboradora de l’obligació de verificar, si
s’escau, el compliment i l’efectivitat de les condicions o els requisits
determinants per a l’atorgament de les subvencions, quan en derivi l’obligació
de reintegrament.
f) La falta de subministrament d’informació per part de les administracions, els
organismes i altres entitats obligats a subministrar informació a la base de dades
nacional de subvencions.
g) Les altres conductes tipificades com a infraccions greus en la normativa de la
Unió Europea en matèria de subvencions.
Article 58. Infraccions molt greus
Constitueixen infraccions molt greus les conductes següents:
a) L’obtenció d’una subvenció falsejant 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’obstrucció o la negativa a les actuacions de control
previstes, respectivament, en el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 14 i en el
paràgraf d) de l’apartat 1 de l’article 15 d’aquesta Llei, 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 realitat i regularitat de les activitats
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
d) La falta de lliurament, per part de les entitats col·laboradores, quan així
s’estableixi, als beneficiaris dels fons rebuts d’acord amb els criteris previstos a
les bases reguladores de la subvenció.
e) Les altres conductes tipificades com a infraccions molt greus a la normativa de la
Unió Europea en matèria de subvencions.

CAPÍTOL II
DE LES SANCIONS

Article 59. Classes de sancions105
1. Les infraccions en matèria de subvencions se sancionen mitjançant la imposició
de sancions pecuniàries i, quan escaigui, de sancions no pecuniàries.
2. Les sancions pecuniàries poden consistir en una multa fixa o proporcional. La
sanció pecuniària proporcional s’aplica sobre la quantitat indegudament obtinguda,
aplicada o no justificada.
La multa fixa està compresa entre 75 i 6.000 euros i la multa proporcional pot anar
del tant al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada o,
en el cas d’entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats.
La multa pecuniària és independent de l’obligació de reintegrament que preveu
l’article 40 d’aquesta Llei i per al seu cobrament també és aplicable el règim jurídic que
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preveuen per als ingressos de dret públic la Llei general pressupostària o les normes
pressupostàries de les restants administracions públiques.106
3. 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 de les administracions públiques o altres ens
públics.
b) La pèrdua durant un termini de fins a cinc anys de la possibilitat d’actuar com a
entitat col·laboradora en relació amb les subvencions regulades en aquesta Llei.
c) La prohibició durant un termini de fins a cinc anys per contractar amb les
administracions públiques.
Article 60. Graduació de les sancions
1. Les sancions per les infraccions a què es refereix aquest capítol es graduen
atenent en cada cas concret:
a) La comissió repetida d’infraccions en matèria de subvencions.
S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor hagi estat
sancionat per una infracció de la mateixa naturalesa, ja sigui greu o molt greu,
en virtut de resolució ferma en via administrativa dins els quatre anys anteriors
a la comissió de la infracció.
Quan concorri aquesta circumstància en la comissió d’una infracció greu o molt
greu, el percentatge de la sanció mínima s’incrementa entre 10 i 75 punts.
b) La resistència, la negativa o l’obstrucció a les actuacions de control recollides en
el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 14 i en el paràgraf d) de l’apartat 1 de
l’article 15 d’aquesta Llei. Quan concorri aquesta circumstància en la comissió
d’una infracció greu o molt greu, el percentatge de la sanció mínima
s’incrementa entre 10 i 75 punts.
c) La utilització de mitjans fraudulents en la comissió d’infraccions en matèria de
subvencions.
A aquests efectes, es consideren principalment mitjans fraudulents els següents:
1r Les anomalies substancials en la comptabilitat i en els registres legalment
establerts.
2n La utilització de factures, justificants o altres documents falsos o falsejats.
3r La utilització de persones o entitats interposades que dificultin la
comprovació de la realitat de l’activitat subvencionada.
Quan concorri aquesta circumstància en la comissió d’una infracció greu o molt
greu, el percentatge de la sanció mínima s’incrementa entre 20 i 100 punts.
d) L’ocultació a l’Administració, mitjançant la falta de presentació de la
documentació justificativa o la presentació de documentació incompleta o
inexacta, de les dades necessàries per a la verificació de l’aplicació que es fa de
la subvenció rebuda. Quan concorri aquesta circumstància en la comissió
d’una infracció greu o molt greu, el percentatge de la sanció s’incrementa
entre 10 i 50 punts.
e) El retard en el compliment de les obligacions formals.
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Vid. articles 10 i 12 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, esmentada en la nota 5, articles 18 a 21
de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, esmentada en la nota 75, i article 2.2 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, també
esmentat en la nota 75.
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2. Els criteris de graduació són aplicables simultàniament. El criteri establert al
paràgraf e) s’empra exclusivament per a la graduació de les sancions per infraccions
lleus.
3. Els criteris de graduació recollits als apartats anteriors no es poden utilitzar per
agreujar la infracció quan estiguin continguts en la descripció de la conducta infractora
o formin part del mateix il·lícit administratiu.
4. L’import de les sancions lleus imposades a un mateix infractor per cada
subvenció no pot passar en el seu conjunt de l’import de la subvenció concedida
inicialment.
5. L’import de les sancions greus i molt greus imposades a un mateix infractor per
cada subvenció no ha d’excedir en el seu conjunt del triple de l’import de la quantitat
indegudament obtinguda, aplicada o no justificada o, en el cas d’entitats
col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats.
Article 61. Sancions per infraccions lleus
1. Cada infracció lleu se sanciona amb una multa de 75 a 900 euros, llevat del que
disposa l’apartat següent.
2. Se sancionen en cada cas amb multa de 150 a 6.000 euros les infraccions següents:
a) La inexactitud o omissió d’una o diverses operacions en la comptabilitat i els
registres legalment exigits.
b) L’incompliment de l’obligació de portar la comptabilitat o els registres legalment
establerts.
c) Portar comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat, no
permetin conèixer la vertadera situació de l’entitat.
d) La utilització de comptes amb significat diferent del que els correspon, segons la
seva naturalesa, que dificulti la comprovació de la realitat de les activitats
subvencionades.
e) La falta d’aportació de proves i documents requerits pels òrgans de control o la
negativa a la seva exhibició.
f) L’incompliment per part de les entitats col·laboradores de les obligacions que
estableix l’article 15 d’aquesta Llei.
g) L’incompliment per part de les persones o entitats subjectes a l’obligació de
col·laboració i de facilitar la documentació a què es refereix l’article 46
d’aquesta Llei, quan en derivi la impossibilitat de contrastar la informació
facilitada pel beneficiari o l’entitat col·laboradora.
Article 62. Sancions per infraccions greus
1. Les infraccions greus se sancionen amb una multa pecuniària proporcional del
tant al doble de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada o, en el
cas d’entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats.
2. Quan l’import del perjudici econòmic corresponent a la infracció greu representi
més del 50 per cent de la subvenció concedida o de les quantitats rebudes per les
entitats col·laboradores, i passi de 30.000 euros, i hi concorri alguna de les
circumstàncies que preveuen els paràgrafs b) i c) de l’apartat 1 de l’article 60 d’aquesta
Llei, els infractors poden ser sancionats, a més, amb el següent:
a) Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d’obtenir
subvencions, ajuts públics i avals de l’Administració o altres ens públics.
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b) Prohibició, durant un termini de fins a tres anys, per formalitzar contractes amb
l’Administració o altres ens públics.
c) Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d’actuar com a
entitat col·laboradora en relació amb les subvencions regulades en aquesta Llei.
107
3. Quan les administracions, els organismes o les entitats que recull
l’apartat 20.3108 no compleixin amb l’obligació de subministrament d’informació, s’ha
d’imposar una multa, amb advertència prèvia, de 3.000 euros, que es pot reiterar
mensualment fins que es compleixi amb l’obligació.
En cas que l’incompliment es produeixi en un òrgan de l’Administració General de
l’Estat, és aplicable el règim sancionador per a infraccions greus previst a la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i la instrucció del procediment sancionador correspon a l’òrgan competent del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Article 63. Sancions per infraccions molt greus
1. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa pecuniària proporcional
del doble al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada o,
en el cas d’entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats.
No obstant això, no se sancionen les infraccions recollides en els paràgrafs b) i d) de
l’article 58 quan els infractors hagin reintegrat les quantitats i els corresponents
interessos de demora sense requeriment previ.
2. Quan l’import del perjudici econòmic corresponent a la infracció molt greu passi
de 30.000 euros, i hi concorri alguna de les circumstàncies previstes en els paràgrafs b)
i c) de l’apartat 1 de l’article 60 d’aquesta Llei, els infractors poden ser sancionats, a
més, amb el següent:
a) Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d’obtenir
subvencions, ajuts públics i avals de l’Administració o altres ens públics.
b) Prohibició, durant un termini de fins a cinc anys, per subscriure contractes amb
l’Administració o altres ens públics.
c) Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d’actuar com a
entitat col·laboradora en relació amb les subvencions regulades en aquesta Llei.
3. L’òrgan competent per imposar aquestes sancions pot acordar la seva publicitat
a la base de dades nacional de subvencions.109
Article 64. Desplegament reglamentari del règim d’infraccions i sancions
Les disposicions reglamentàries de desplegament poden introduir especificacions o
graduacions al quadre de les infraccions o sancions establertes legalment que, sense
constituir noves infraccions o sancions, ni alterar la naturalesa o els límits de les que la
llei preveu, contribueixin a una identificació més correcta de les conductes o a la
determinació més precisa de les sancions corresponents.
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Apartat afegit per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, esmentada en la nota 1. La STC 33/2018, de 12
d’abril, també esmentada en la nota 1, declara que aquest apartat no és inconstitucional, interpretat en
els termes del seu fonament jurídic 12 b, en el sentit que les multes coercitives a què es refereix no es
poden imposar a les comunitats autònomes.
108
La referència s’ha d’entendre feta a l’apartat 20.4.
109
Apartat afegit per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, esmentada en la nota 1.
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Article 65. Prescripció d’infraccions i sancions110
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 termini de quatre anys a comptar de l’endemà del
dia en què hagi adquirit fermesa la resolució per la qual es va imposar la sanció.
3. El termini de prescripció s’interromp d’acord amb el que estableix l’article 132111
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
4. La prescripció s’aplica d’ofici, sense perjudici que pugui ser sol·licitada la seva
declaració per l’interessat.
Article 66. Competència per a la imposició de sancions
1. Les sancions en matèria de subvencions les acorden i les imposen els ministres o
els secretaris d’Estat dels departaments ministerials concedents. En el cas de
subvencions concedides per les altres entitats concedents, les sancions les acorden i
les imposen els titulars dels ministeris als quals estiguin adscrites.
No obstant això, quan la sanció consisteixi en la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions, ajuts públics i avals d’Estat, en la prohibició per subscriure contractes
amb l’Estat o altres ens públics o en la pèrdua de la possibilitat d’actuar com a entitat
col·laboradora en relació amb les subvencions regulades en aquesta Llei, la
competència correspon al ministre d’Hisenda.
2. El ministre designa l’instructor del procediment sancionador quan aquesta funció
no estigui atribuïda prèviament a cap òrgan administratiu.
3. La competència per imposar sancions a les corporacions locals correspon als
òrgans de govern que tinguin atribuïdes aquestes funcions en la legislació de règim local.
4. L’expedient sancionador per incompliment de l’obligació de subministrament
d’informació a la base de dades nacional de subvencions que recull l’apartat 3 de
l’article 62 s’ha d’iniciar per acord de l’interventor general de l’Administració de l’Estat,
i la resolució és competència del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques. No
obstant això, quan el responsable de la infracció sigui un òrgan de l’Administració
General de l’Estat, els òrgans competents són els que estableix l’article 31 de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i la instrucció correspon a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.112
Article 67. Procediment sancionador113
1. La imposició de les sancions en matèria de subvencions s’efectua mitjançant
expedient administratiu en el qual, en tot cas, s’ha de donar audiència a l’interessat
abans de dictar-se l’acord corresponent i que ha de ser tramitat d’acord amb el que
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Aquest article constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquesta Llei).
La referència s’ha d’entendre feta a l’article 30 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la
nota 1.
112
Ídem nota 107.
113
Aquest article constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquesta Llei).
111
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disposa el capítol II del títol IX114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. El procediment s’inicia d’ofici, com a conseqüència de l’actuació de comprovació
de l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora, així com de les actuacions de control
financer que preveu aquesta Llei.
3. Els acords d’imposició de sancions exhaureixen la via administrativa.
Article 68. Extinció de la responsabilitat derivada de la comissió d’infraccions115
La responsabilitat derivada de les infraccions s’extingeix pel pagament o el
compliment de la sanció o per prescripció o per defunció.
Article 69. Responsabilitats116
1. Responen solidàriament de la sanció pecuniària els membres, partícips o
cotitulars de les entitats a què es refereix l’apartat 3 de l’article 11 proporcionalment
amb les seves participacions respectives, quan es tracti de comunitats de béns o
qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat.
2. Responen subsidiàriament de la sanció pecuniària els administradors de les
societats mercantils, o aquells que tinguin la representació legal d’altres persones
jurídiques, d’acord amb les disposicions 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 dissoltes 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 dissoltes 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 compliment.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera. Informació i coordinació amb el Tribunal de Comptes
Anualment, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de remetre al
Tribunal de Comptes l’informe sobre el seguiment dels expedients de reintegrament i
sancionadors derivats de l’exercici del control financer.
El règim de responsabilitat comptable en matèria de subvencions es regula d’acord
amb la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes, i la Llei 7/1988,
de 5 d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes.
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La referència s’ha d’entendre feta al títol IV (articles 53 a 105) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
esmentada en la nota 15, i, en especial, als seus articles 53.2, 63, 64, 77.4 i 5, 85, 89 i 90.
115
Aquest article constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquesta Llei).
116
Ídem nota anterior.
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Disposició addicional segona. Col·laboració de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat amb altres administracions públiques, en les actuacions de
control financer de subvencions
1. 117La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en coordinació amb els
òrgans de control d’àmbit nacional i autonòmic, ha d’elaborar un pla anual de control
del FEOGA-Garantia en el qual s’han d’incloure els controls que han de fer la mateixa
Intervenció General, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i els òrgans de control
intern de les comunitats autònomes.
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de coordinar amb els òrgans
de control intern de les administracions de les comunitats autònomes l’elaboració del
Pla de control de fons estructurals i de cohesió que anualment hagin d’emprendre dins
el seu àmbit de competència. Amb la finalitat de remetre’ls a la Comissió de la Unió
Europea, formant part del Pla de control de fons estructurals i cohesió de l’Estat
membre, aquests plans s’han de remetre a la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat abans de l’1 de desembre de l’any anterior a què es refereixin.
2. Les corporacions locals poden sol·licitar a la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat la realització dels controls financers sobre beneficiaris de
subvencions concedides per aquests ens, i el procediment de control, reintegrament i
el règim d’infraccions i sancions se subjecta al que preveu aquesta Llei.
3. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, d’acord amb el que estableix
l’article 45.1, ha de subscriure amb els òrgans de la Comissió Europea els acords
administratius de cooperació previstos en la normativa comunitària en matèria de
control financer d’ajuts i subvencions finançats totalment o parcialment amb càrrec a
fons comunitaris.
Disposició addicional tercera. Control financer de subvencions de la Intervenció
General de la Seguretat Social
El control financer sobre les subvencions concedides per les entitats gestores i
serveis comuns de la Seguretat Social l’exerceix la Intervenció General de la Seguretat
Social en els termes que preveu aquesta Llei.
Disposició addicional quarta. Contractació de la col·laboració per a la realització de
controls financers de subvencions amb auditors privats
1. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat pot demanar la col·laboració
d’empreses privades d’auditoria per a la realització de controls financers de
subvencions en els termes que preveu la Llei general pressupostària.
2. En qualsevol cas, correspon a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
la realització de les actuacions que suposin l’exercici de potestats administratives.
3. La mateixa col·laboració poden demanar les corporacions locals per al control
financer de les subvencions que concedeixin, i també queden reservades als seus
òrgans de control les actuacions que suposin l’exercici de les potestats administratives.
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Aquest apartat constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquesta Llei).
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Disposició addicional cinquena. Ajuts en espècie
1. Els lliuraments a títol gratuït de béns i drets es regeixen per la legislació
patrimonial.118
2. No obstant això, aquesta Llei s’aplica, en els termes que es despleguin per
reglament, quan l’ajuda consisteixi en el lliurament de béns, drets o serveis l’adquisició
dels quals es dugui a terme amb la finalitat exclusiva de lliurar-los a un tercer.
3. En tot cas, l’adquisició se sotmet a la normativa sobre contractació de les
administracions públiques.119
Disposició addicional sisena. Crèdits concedits per l’Administració a particulars sense
interès, o amb un interès inferior al de mercat
Els crèdits sense interès, o amb un interès inferior al de mercat, concedits pels ens
previstos a l’article 3 d’aquesta Llei a particulars es regeixen per la seva normativa
específica i, si no, per les prescripcions d’aquesta Llei que siguin adequades a la
naturalesa d’aquestes operacions, en particular, els principis generals, requisits i
obligacions de beneficiaris i entitats col·laboradores, i procediment de concessió.
Disposició addicional setena. Entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social
A les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social que integren el
sistema de la Seguretat Social els són aplicables les previsions d’aquesta Llei en els
mateixos termes que als organismes autònoms.
Disposició addicional vuitena. Subvencions que integren el Programa de cooperació
econòmica de l’Estat a les inversions de les entitats locals120
Les subvencions que integren el Programa de cooperació econòmica de l’Estat a les
inversions de les entitats locals, de la mateixa manera que les subvencions que
integren plans o instruments similars que tinguin per objecte portar a terme funcions
d’assistència i cooperació municipal, es regeixen per la seva normativa específica,121 i
són d’aplicació supletòria les disposicions d’aquesta Llei.
Disposició addicional novena. Incentius regionals, ajuts a la mineria i ajuts del
pla PIME
1. Els incentius regionals es regulen per la Llei 50/1985, de 27 de desembre,
d’incentius regionals per a la correcció de desequilibris econòmics interterritorials,
excepte pel que fa al règim de control financer i a les infraccions i sancions
administratives en matèria de subvencions, que es regeixen, respectivament, pel que
estableixen els títols III i IV d’aquesta Llei.
Sense perjudici d’això, els òrgans competents en matèria d’incentius regionals, una
vegada emès l’informe de control financer per la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, poden exercir en tot cas les competències que el Reglament de desplegament
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Vid. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (BOE núm. 264,
de 4 de novembre de 2003).
119
Vid. Llei 9/2017, de 8 de novembre, esmentada en la nota 23.
120
Disposició modificada per la Llei 24/2005, de 18 de novembre, esmentada en la nota 1.
121
Vid. Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l’Estat a les
inversions de les entitats locals (BOE núm. 166, de 12 de juliol de 2003).
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de la Llei 50/1985, aprovat pel Reial decret 1535/1987, d’11 de desembre,122 els
atribueix per acordar d’ofici la concessió de pròrrogues per a la completa execució del
projecte o per incoar procediment de modificació del projecte inicial.
En qualsevol cas, aquesta Llei s’aplica amb caràcter supletori.
2. En la gestió dels ajuts que correspon a l’Institut per a la Reestructuració de la
Mineria del Carbó i Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres en
execució de la política de reestructuració que té encomanada en l’exercici de les seves
funcions, el termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos a partir del
tancament de la convocatòria. En aquests casos, el termini ha de figurar expressament
en la norma que reguli la concessió de les subvencions.
3. En el règim d’ajuts i gestió del Pla de consolidació i competitivitat de la petita i
mitjana empresa, quan el beneficiari pugui concertar amb tercers, d’acord amb la
normativa reguladora, l’execució total o parcial de l’activitat subvencionada, la
subcontractació ha d’estar subjecta, si s’escau, i sense necessitat d’autorització de
l’entitat concedent, al fet que s’aporti a l’expedient de sol·licitud una relació de
contractes subscrits, i quan es tracti de persones o entitats vinculades es presenti amb
la sol·licitud de l’ajuda una declaració de vinculació amb tercers.
Disposició addicional desena. Premis educatius, culturals, científics o de qualsevol
altra naturalesa
Per reglament s’ha d’establir el règim especial aplicable a l’atorgament dels premis
educatius, culturals, científics o de qualsevol altra naturalesa, que s’ha d’ajustar al
contingut d’aquesta Llei, excepte en els aspectes en els quals, per l’especial naturalesa
de les subvencions, no hi sigui aplicable.
Disposició addicional onzena. Procediment de reintegrament de subvencions
concedides per l’Institut Nacional d’Ocupació
No obstant el que estableix l’apartat 5 de l’article 42 d’aquesta Llei, les resolucions
dels procediments de reintegrament dictades per l’Institut Nacional d’Ocupació no
exhaureixen la via administrativa, i contra aquestes es pot interposar recurs d’alçada
en els termes que recull el títol VII123 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la
redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Disposició addicional dotzena. Plans d’aïllament acústic
Els ajuts que s’estableixin en les declaracions d’impacte ambiental s’apliquen de
conformitat amb els requisits, les exigències i les condicions que s’estableixin en
aquesta declaració, d’acord amb la seva normativa pròpia.
Disposició addicional tretzena. Plans i programes sectorials
Els plans i els programes relatius a polítiques públiques sectorials que estiguin
previstos en normes legals o reglamentàries tenen la consideració de plans estratègics
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La referència s’ha d’entendre feta al Reial decret 899/2007, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament dels incentius regionals, de desplegament de la Llei 50/1985, de 27 de desembre (BOE
núm. 172, de 19 de juliol de 2007).
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La referència s’ha d’entendre feta al títol V (articles 106 a 126) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
esmentada en la nota 15.
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de subvencions dels regulats a l’apartat 1 de l’article 8 d’aquesta Llei, sempre que
recullin el contingut previst en l’esmentat apartat.
Disposició addicional catorzena. Entitats locals
Els procediments regulats en aquesta Llei s’han d’adaptar per reglament a les
condicions d’organització i funcionament de les corporacions locals.
La competència per exercir el control financer de les subvencions concedides per les
corporacions locals i els organismes públics que en depenen correspon als òrgans o
funcionaris que tinguin atribuït el control financer de la gestió econòmica de les
corporacions a què es refereixen els articles 194 i següents124 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals.
El que estableix el títol III d’aquesta Llei sobre l’objecte del control financer,
l’obligació de col·laboració dels beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers
relacionats amb l’objecte de la subvenció o justificació, així com les facultats i els
deures del personal controlador, és aplicable al control financer de les subvencions de
les administracions locals.
Disposició addicional quinzena. Justificació de subvencions per entitats públiques
estatals
Per reglament s’ha d’establir el règim simplificat de justificació, comprovació i
control de les subvencions percebudes per organismes i ens del sector públic estatal
que, d’acord amb la normativa pressupostària, estiguin subjectes a control financer
permanent de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, sense que es puguin
exigir altres auditories o controls addicionals.
Disposició addicional setzena. Fundacions del sector públic125
1. 126Les fundacions del sector públic únicament poden concedir subvencions quan
així s’autoritzi a la fundació corresponent de manera expressa mitjançant un acord del
ministeri d’adscripció o òrgan equivalent de l’Administració a la qual estigui adscrita la
fundació i sense perjudici del que disposa l’article 10.2.
L’aprovació de les bases reguladores, l’autorització prèvia de la concessió, les
funcions derivades de l’exigència del reintegrament i de la imposició de sancions, així
com les funcions de control i altres que comportin l’exercici de potestats
administratives, han de ser exercides pels òrgans de l’Administració que financin en
una proporció més gran la subvenció corresponent; en cas que no sigui possible
identificar aquesta Administració, les funcions han de ser exercides pels òrgans de
l’Administració que exerceixi el protectorat de la fundació.
2. Als efectes d’aquesta Llei, es consideren fundacions del sector públic les
fundacions en les quals concorri alguna de les circumstàncies següents:127
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La referència s’ha d’entendre feta als articles 213 i següents del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, esmentat en la nota 75.
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Aquesta disposició constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquesta Llei).
126
Apartat modificat per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la nota 1.
127
Vid. article 128.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la nota 1. Vid., també, article 55.1
de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (BOIB núm. 112, de 29 de juliol de 2010).
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a) Que es constitueixin amb una aportació majoritària, directa o indirecta, de les
administracions públiques, els seus organismes públics o altres entitats del
sector públic.
b) Que el seu patrimoni fundacional, amb un caràcter de permanència, estigui
format en més d’un 50 per cent per béns o drets aportats o cedits per les
entitats esmentades.
Disposició addicional dissetena. Control i avaluació d’objectius
El control i l’avaluació de resultats derivats de l’aplicació dels plans estratègics a què
fa referència l’article 8 d’aquesta Llei la fa la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, i sense perjudici de les competències que atribueix la Llei 6/1997, de 14 d’abril,
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat,128 als departaments
ministerials, organismes i altres ens públics.
Disposició addicional divuitena. Subvencions de cooperació internacional
1. El Govern ha d’aprovar per reial decret, a proposta conjunta dels ministeris
d’Afers Exteriors i d’Hisenda, les normes especials reguladores de les subvencions de
cooperació internacional.129
2. Aquesta regulació s’ha d’adequar amb caràcter general al que estableix aquesta
Llei llevat que s’hagin d’exceptuar els principis de publicitat o concurrència o altres
aspectes del règim de control, reintegraments o sancions, en la mesura que les
subvencions siguin desenvolupament de la política exterior del Govern i resultin
incompatibles amb la naturalesa o els destinataris de les mateixes ajudes.
Disposició addicional dinovena. Règim aplicable al Banc d’Espanya
El Banc d’Espanya es regeix en la matèria objecte de regulació d’aquesta Llei per la
normativa vigent anteriorment a la seva entrada en vigor.
Disposició addicional vintena. Actualització de les quanties previstes en aquesta Llei
S’autoritza el Consell de Ministres perquè pugui actualitzar, mitjançant reial decret,
les quanties que s’indiquen en aquesta Llei, donant audiència a les comunitats
autònomes quan l’actualització afecti un precepte de caràcter bàsic.
Disposició addicional vint-i-unena. Règim foral de Navarra
En virtut del seu Règim foral, l’aplicació a la Comunitat Foral de Navarra del que
disposa aquesta Llei s’ha de dur a terme respecte a la Llei orgànica de reintegració i
millorament del règim foral de Navarra.
Disposició addicional vint-i-dosena. Règim foral del País Basc
En virtut del Règim foral, l’aplicació d’aquesta Llei a la Comunitat Autònoma del País
Basc s’ha de fer amb respecte al que estableixen el seu Estatut d’autonomia i la
disposició addicional segona de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
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La referència s’ha d’entendre feta a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la nota 1.
Vid. Reial decret 794/2010, de 16 de juny, pel qual es regulen les subvencions i ajudes en l’àmbit de
la cooperació internacional (BOE núm. 154, de 25 de juny de 2010).
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Disposició addicional vint-i-tresena. Col·laboració de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària per a la
lluita contra el frau fiscal130
Amb la finalitat de col·laborar amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària en
la lluita contra el frau fiscal s’autoritza la cessió de dades de naturalesa tributària o
subvencional per part de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. Les
dades cedides tenen caràcter reservat i només es poden utilitzar per a l’aplicació
efectiva dels tributs o recursos la gestió dels quals tingui encarregada i per a la
imposició de les sancions que siguin procedents. La informació ha de ser
subministrada preferentment mitjançant la utilització de mitjans informàtics o
telemàtics i està protegida pels mateixos requeriments d’accés i cessió que els exigits
en cada un dels sistemes d’origen.
Disposició addicional vint-i-quatrena. Col·laboració del Ministeri de Justícia amb la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat131
El Ministeri de Justícia ha de proporcionar a la base de dades nacional de
subvencions, establint les mesures de seguretat oportunes, la informació referida a les
penes i mesures de prohibició d’accés a subvencions continguda al Registre Central de
Penats i al Registre central de mesures cautelars, requisitòries i sentències no fermes,
sense que per a això sigui necessari requerir l’autorització dels interessats. A partir de
la posada en marxa, l’obligació imposada als tribunals a l’article 20.4 s’ha
d’instrumentar a través d’aquesta mesura.
Disposició addicional vint-i-cinquena. Servei Nacional de Coordinació Antifrau per a
la protecció dels interessos financers de la Unió Europea132
1. El Servei Nacional de Coordinació Antifrau, integrat en la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, coordina les accions encaminades a protegir els interessos
financers de la Unió Europea contra el frau i donar compliment a l’article 325 del
Tractat de funcionament de la Unió Europea i a l’article 3.4 del Reglament (UE,
Euratom) núm. 883/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a les
investigacions efectuades per l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).
2. Correspon al Servei Nacional de Coordinació Antifrau:
a) Dirigir la creació i posada en marxa de les estratègies nacionals i promoure els
canvis legislatius i administratius necessaris per protegir els interessos financers
de la Unió Europea.
b) Identificar les possibles deficiències dels sistemes nacionals per a la gestió de
fons de la Unió Europea.
c) Establir els cursos de coordinació i informació sobre irregularitats i sospites de
frau entre les diferents institucions nacionals i l’OLAF.
d) Promoure la formació per a la prevenció i lluita contra el frau.
3. El Servei Nacional de Coordinació Antifrau exerceix les seves competències amb
plena independència i ha de ser dotat amb els mitjans adequats per atendre els
continguts i requeriments establerts per l’OLAF.
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Disposició afegida per la Llei 8/2013, de 26 de juny, esmentada en la nota 1.
Disposició afegida per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, esmentada en la nota 1.
132
Disposició afegida per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la nota 1.
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4. El Servei Nacional de Coordinació Antifrau està assistit per un consell assessor
presidit per l’interventor general de l’Administració de l’Estat i integrat per
representants dels ministeris, organismes i altres institucions nacionals que tinguin
competències en la gestió, control, prevenció i lluita contra el frau en relació amb els
interessos financers de la Unió Europea. La seva composició i funcionament s’han de
determinar per mitjà d’un reial decret.
5. Les autoritats, els titulars dels òrgans de l’Estat, de les comunitats autònomes i
de les entitats locals, així com els caps o directors d’oficines públiques, organismes i
altres ens públics i els qui, en general, exerceixin funcions públiques o duguin a terme
el seu treball a les entitats esmentades, han de prestar la deguda col·laboració i suport
al Servei. El Servei té les mateixes facultats que l’OLAF per accedir a la informació
pertinent en relació amb els fets que s’estiguin investigant.
6. El Servei pot concertar convenis amb l’OLAF per a la transmissió de la informació
i per a la realització d’investigacions.
Disposició addicional vint-i-sisena. Subvencions i altres ajudes concedides per les
entitats de dret públic del sector públic estatal que es regeixin pel dret privat 133
1. Els lliuraments dineraris sense contraprestació que atorguin les entitats de dret
públic del sector públic estatal que es regeixin pel dret privat tenen sempre la
consideració de subvencions. La seva concessió i altres actuacions que preveu aquesta
Llei constitueixen l’exercici de potestats administratives als efectes que preveuen la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, i queden sotmeses al mateix règim jurídic establert per a les subvencions
concedides per les administracions públiques.
2. D’acord amb el que preveu la disposició addicional quarta de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les ajudes següents preserven les seves
especialitats actuals:
a) Els préstecs concedits pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial
(CDTI) amb una part no reemborsable de fins a un terç de l’import del crèdit,
que segueixen el règim que preveu la disposició addicional sisena d’aquesta Llei.
b) Les ajudes concedides per ICEX Espanya Exportació i Inversions dirigides a
impulsar la participació agrupada d’empreses a fires internacionals, missions
directes, jornades tècniques, seminaris, congressos, convencions o activitats
anàlogues, si no s’oposen a la normativa comunitària.
En tot cas, els són aplicables els principis generals i d’informació a què fan
referència els articles 8, 18 i 20 d’aquesta Llei.
Els préstecs i les ajudes concedides pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic
Industrial i per ICEX Espanya Exportació i Inversions no previstos a les lletres a) i b)
d’aquest apartat s’han de sotmetre al règim general que estableix aquesta Llei.
Disposició addicional vint-i-setena. Centres tecnològics134
En el supòsit de beneficiaris de les subvencions que formin part dels òrgans de
govern dels centres tecnològics d’àmbit estatal, inscrits en el Registre de centres
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Disposició afegida per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, esmentada en la nota 1.
Disposició afegida, amb efectes d’1 de gener de 2021 i vigència indefinida, per la Llei 11/2020, de 30
de desembre, esmentada en la nota 1.
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tecnològics i centres de suport a la innovació, i de centres tecnològics d’àmbit
autonòmic inscrits en els seus registres corresponents, i que compleixin els requisits
que estableixi el Ministeri de Ciència i Innovació, no és aplicable el que preveuen
l’article 29, 3, lletra b), l’article 29,7,d) i l’article 31,3 de la present Llei general de
subvencions.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera. Adaptació de la normativa reguladora
1. En el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’ha de procedir
a l’adequació de la normativa reguladora de les subvencions al règim jurídic establert.
2. Si en el termini assenyalat a l’apartat anterior no es procedeix a l’adequació de la
normativa reguladora de les subvencions, aquesta Llei és aplicable directament.
Disposició transitòria segona. Règim transitori dels procediments
1. Als procediments de concessió de subvencions iniciats a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei els és aplicable la normativa vigent en el moment de l’inici.
2. Els procediments iniciats durant el termini d’adequació que preveu la disposició
transitòria primera es regeixen pel que disposa la normativa anterior que els sigui
aplicable, llevat que hagi entrat en vigor la normativa d’adequació corresponent.
3. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, els procediments de
control financer, reintegrament i revisió d’actes previstos en aquesta Llei són
aplicables des de l’entrada en vigor.
4. El règim sancionador que preveu aquesta Llei és aplicable als beneficiaris i a les
entitats col·laboradores, en els casos previstos en aquesta disposició, sempre que el
règim jurídic sigui més favorable al que preveu la legislació anterior.
Disposició transitòria tercera. Convocatòries iniciades i subvencions concedides amb
anterioritat a l’entrada en vigor de la modificació de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, inclosa en la disposició final setena de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic135
Les subvencions públiques que es concedeixin en règim de concurrència
competitiva la convocatòria de les quals s’hagi aprovat amb anterioritat a l’entrada en
vigor de la modificació de l’article 10 de la Llei general de subvencions, es regeixen per
la normativa anterior.
Disposició transitòria quarta. Establiment dels requisits que han de complir els centres
tecnològics esmentats a la disposició addicional vint-i-setena136
Els requisits esmentats a la disposició addicional vint-i-setena s’han d’establir
mitjançant una ordre ministerial, que s’ha de dictar en el termini de tres mesos des de
la seva entrada en vigor.
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Disposició afegida per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la nota 1.
Disposició afegida, amb efectes d’1 de gener de 2021 i vigència indefinida, per la Llei 11/2020, de 30
de desembre, esmentada en la nota 1.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
1. Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior en el que
contradiguin o s’oposin al que disposa aquesta Llei.
2. Queden derogades expressament les disposicions següents:
a) Del Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei general pressupostària, els articles 81 i 82.
b) El Decret 2784/1964, de 27 de juliol, sobre justificació de les subvencions
concedides amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat i de les entitats
estatals autònomes, en tot el que s’oposi al que estableix aquesta Llei.
c) El Reial decret 2225/1993, de 17 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de procediment per a la concessió de subvencions públiques, en tot el que
s’oposi al que estableix aquesta Llei.
d) Del Reial decret 2188/1995, de 28 de desembre, pel qual es desplega el règim de
control intern exercit per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, el
segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 34, l’apartat 6 de l’article 36, el
paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 37, l’apartat 3 de l’article 38 bis i els
articles 43, 44 i 45.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera. Habilitació competencial i caràcter de legislació bàsica
1. Aquesta Llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a, 14a i 18a de
la Constitució, i constitueixen legislació bàsica de l’Estat els preceptes següents:
En el títol preliminar, el capítol I i el capítol II excepte, el paràgraf d) de l’apartat 4
de l’article 9, l’article 10, l’apartat 2 i els paràgrafs d), e), f), g), h), i), j), k) i l) de
l’apartat 3 de l’article 16, els apartats 1, 2, i els paràgrafs c), f), h), i), j), k), l), m) i n)
de l’apartat 3 de l’article 17 i l’article 21.
En el títol I, el capítol I i el capítol IV, excepte els articles 32 i 33.
En el títol II, els articles 36, 37 i l’apartat 1 de l’article 40.
En el títol III, els articles 45 i 46.
En el títol IV, el capítol I i els articles 59, 65, 67, 68 i 69 del capítol II.
L’apartat 1 de la disposició addicional segona i la disposició addicional setzena.
2. Les altres disposicions d’aquesta Llei només són aplicables en l’àmbit de
l’Administració General de l’Estat, de les entitats que integren l’Administració local i
dels organismes i altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que hi
estan vinculades o que en depenen.
No obstant això, quan les comunitats autònomes hagin assumit competències en
matèria de règim local,137 la Llei s’aplica a les entitats que integren l’Administració local
en l’àmbit territorial de les esmentades comunitats autònomes, d’acord amb el que
estableix l’apartat 1 d’aquesta disposició.
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Vid. article 31.13 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007,
de 28 de febrer (BOIB núm. 32 ext., d’1 de març de 2007).
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Disposició final segona. Caràcter bàsic de les normes de desplegament
Les normes que en desplegament d’aquesta Llei aprovi l’Administració General de
l’Estat tenen caràcter bàsic quan constitueixin el complement necessari respecte a les
normes que tinguin atribuïda aquesta naturalesa d’acord amb la disposició final
primera.
Disposició final tercera. Desplegament i entrada en vigor d’aquesta Llei
1. En el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’aprova un
reglament general per a la seva aplicació.
2. Aquesta Llei entra en vigor tres mesos després de la publicació en el Butlletí
Oficial de l’Estat.
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REIAL DECRET 887/2006, DE 21 DE JULIOL, PEL
QUAL S’APROVA EL REGLAMENT DE LA LLEI 38/2003,
DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS1
(BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006;
correcció d’errades BOE núm. 270, d’11 de novembre de 2006)

Article únic. Aprovació del Reglament de la Llei general de subvencions
S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el text del qual s’insereix a continuació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
1. Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior en tot el que
contradiguin o s’oposin al que disposa aquest Reial decret.
2. En particular, queden expressament derogades les disposicions següents:
a) Decret 2784/1964, de 27 de juliol, sobre justificació de les subvencions
concedides amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat i de les entitats
autònomes.
b) Reial decret 2225/1993, de 17 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
procediment per a la concessió de subvencions públiques.
c) Article 46 del Reial decret 2188/1995, de 28 de desembre, pel qual es desplega
el règim del control intern que exerceix la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat.
d) Ordre de 28 d’abril de 1986, del Ministeri d’Economia i Hisenda, sobre
justificació del compliment d’obligacions tributàries pels beneficiaris de
subvencions concedides amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.
e) Ordre de 25 de novembre de 1987, del Ministeri d’Economia i Hisenda, sobre
justificació del compliment de les obligacions de la Seguretat Social pels
beneficiaris de subvencions concedides amb càrrec als pressupostos generals
de l’Estat.
f) Ordre de 13 de gener de 2000, del Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual es
regula la remissió d’informació sobre subvencions i ajudes públiques per a la
creació de la Base de dades nacional a què es refereix l’article 46 del Reial
decret 2188/1995, de 28 de desembre, pel qual es desplega el règim de control
intern exercit per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
g) Resolució de 28 d’abril de 1986, de la Secretaria General d’Hisenda,
d’exoneracions de subvencions del compliment dels requisits que preveu l’Ordre
de 28 d’abril de 1986, del ministre d’Economia i Hisenda sobre acreditació del
1

Aquest Reial decret ha estat modificat pel Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regulen la
base de dades nacional de subvencions i la publicitat de les subvencions i la resta d’ajuts públics (§3).
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compliment d’obligacions tributàries pels beneficiaris de subvencions
concedides amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.
h) Resolució de 29 de maig de 2003, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la qual es modifiquen les especificacions tècniques i l’estructura
lògica de la informació en l’intercanvi d’informació amb els òrgans gestors de
subvencions i ajudes públiques.

DISPOSICIÓ FINAL
Disposició final única. Entrada en vigor
Aquest Reial decret entra en vigor al cap de tres mesos de la publicació en el Butlletí
Oficial de l’Estat.

REGLAMENT DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE,
GENERAL DE SUBVENCIONS

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I
DE L’ÀMBIT D’APLICACIÓ2

Article 1. Objecte i règim jurídic
1. Aquest Reglament té per objecte el desplegament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
2. Les subvencions que atorguin les administracions públiques s’han d’ajustar als
preceptes que contenen la Llei general de subvencions, aquest Reglament i les normes
reguladores de cadascuna d’aquestes, sense perjudici del que estableixen la disposició
final primera de l’esmentada Llei i la disposició final primera d’aquest Reglament.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. El que preveu la Llei general de subvencions, així com aquest Reglament, és
aplicable a qualsevol disposició dinerària que, complint els requisits establerts a
l’article 2.1 de la Llei general de subvencions, faci qualsevol dels subjectes que preveu
l’article 3 de l’esmentada Llei a favor de persones públiques o privades, sigui quina sigui
la denominació donada a l’acte o negoci jurídic del qual deriva la disposició esmentada.
2. Als efectes del que disposa l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei general de
subvencions, s’entén per finançament global les aportacions destinades a finançar
totalment o parcialment, amb caràcter indiferenciat, la totalitat o un sector de l’activitat
d’una Administració pública o d’un organisme o entitat pública que en depengui.

2

Aquest capítol constitueix legislació bàsica, amb excepció del que s’indica en les notes núm. 4, 5, 7 i 10
(vid. disposició final 1a d’aquest Reglament).

72

§2
3. En particular, és aplicable la Llei general de subvencions i aquest Reglament a:
a) Els convenis de col·laboració subscrits entre administracions públiques, en els
quals únicament l’Administració pública beneficiària té competències pròpies
d’execució sobre la matèria, i en què l’obligació de l’Administració pública
concedent de la subvenció consisteix en la realització d’una aportació dinerària
a favor de l’altra part o altres parts del conveni, amb la finalitat de finançar
l’exercici de tasques, inversions, programes o qualsevol activitat que entri dins
l’àmbit de les competències pròpies de l’Administració pública destinatària
dels fons.
No obstant això, constitueixen una excepció al que assenyala el paràgraf
anterior les aportacions dineràries que tinguin per objecte finançar activitats la
realització obligatòria de les quals pel beneficiari de la subvenció estigui
imposada per una llei estatal o autonòmica, sigui quina sigui l’Administració
pública concedent.
b) Els convenis de col·laboració pels quals els subjectes que preveu l’article 3 de la
Llei assumeixen l’obligació de finançar, en tot o en part, una activitat realitzada
o que han de realitzar persones subjectes al dret privat i el resultat de la qual,
material o immaterial, resulti de propietat i utilització exclusiva del subjecte de
dret privat.
4. No s’entenen compresos en l’àmbit d’aplicació de la Llei:
a) Els convenis subscrits entre administracions públiques que comportin una
contraprestació a càrrec del beneficiari.
b) Els convenis i concerts subscrits entre administracions públiques que tinguin per
objecte la realització dels plans i programes conjunts a què es refereix l’article 73
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o la canalització de les
subvencions gestionades a què es refereix l’article 86 de la Llei 47/2003, de 26
de novembre, general pressupostària, així com els convenis en què les
administracions públiques que els subscriguin tinguin competències
compartides d’execució.
c) Les aportacions dineràries que en concepte de quotes ordinàries o
extraordinàries satisfaci una Administració pública espanyola a organismes
internacionals per finançar totalment o parcialment, amb caràcter indiferenciat,
la totalitat o un sector de l’activitat d’aquest.
5. Les subvencions que integren el Programa de cooperació econòmica de l’Estat a
les inversions de les entitats locals, de la mateixa manera que les subvencions que
integren plans o instruments similars que tinguin per objecte portar a terme funcions
d’assistència i cooperació municipal, es regeixen d’acord amb el que estableix la
disposició addicional vuitena de la Llei general de subvencions.
Article 3. Ajudes en espècie4
1. Els lliuraments de béns, drets o serveis que, havent estat adquirits amb la
finalitat exclusiva de ser lliurats a tercers, compleixin els requisits que preveuen les
lletres a), b) i c) de l’article 2.1 de la Llei general de subvencions, tenen la consideració
3

La referència s’ha d’entendre feta als articles 143 i 144 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).
4
Aquest article no constitueix legislació bàsica.
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d’ajudes en espècie i queden subjectes a l’esmentada Llei i al present Reglament, amb
les peculiaritats que comporta l’especial naturalesa del seu objecte.
2. El procediment de gestió pressupostària que preveu l’article 34 de la Llei general
de subvencions no és aplicable a la tramitació d’aquestes ajudes, sense perjudici que
els requisits exigits per fer el pagament de les subvencions, recollits en el capítol V del
títol I de l’esmentada Llei, s’entenen referits al lliurament del bé, dret o servei objecte
de l’ajuda.
No obstant això, en el cas que l’adquisició dels béns, drets o serveis tingui lloc amb
posterioritat a la convocatòria de l’ajuda, és aplicable el que disposa l’article 34.1 de la
Llei general de subvencions respecte a la necessitat d’aprovació de la despesa amb
caràcter previ a la convocatòria.
3. En el cas que es declari la procedència del reintegrament en relació amb una ajuda
en espècie, es considera quantitat rebuda per reintegrar un import equivalent al preu
d’adquisició del bé, dret o servei. En tot cas, és exigible l’interès de demora
corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 37 de la Llei general de
subvencions.
Article 4. Règim jurídic de les subvencions a interessos o altres contraprestacions
d’operacions de crèdit subvencionades per l’Administració General de l’Estat 5
Als efectes previstos a la lletra h) de l’apartat 4 de l’article 2 de la Llei general de
subvencions, en el cas d’interessos o altres contraprestacions de les operacions de
crèdit subvencionats per l’Administració General de l’Estat a través d’agents privats
d’intermediació financera, el Consell de ministres ha d’aprovar per reial decret les
normes especials reguladores d’aquestes subvencions, en els termes que preveuen els
apartats 2 i 3 de l’article 28 de la Llei general de subvencions. Respecte a les
operacions que instrumenti l’Institut de Crèdit Oficial, cal atenir-se al que preveu
l’apartat 2 de l’article 53 de la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2006, i altra normativa específica.6
Article 5. Lliuraments dineraris sense contraprestació atorgats per fundacions del
sector públic i ens de dret públic dependents de l’Administració General de l’Estat
que es regeixin pel dret privat7
1. Les entitats vinculades o dependents de l’Administració General de l’Estat a què
es refereix el paràgraf primer de l’article 3.2 de la Llei general de subvencions quan no
actuïn en l’exercici de potestats administratives i les entitats vinculades o dependents
de l’Administració General de l’Estat a què es refereix el paràgraf segon de l’article 3.2
de l’esmentada Llei, així com les fundacions del sector públic estatal, estan subjectes
als principis de gestió i d’informació previstos respectivament en els articles 8.3 i 20 de
la Llei, en els lliuraments dineraris que realitzin a favor de tercers sense
contraprestació.
La concessió d’aquests lliuraments s’ha d’ajustar al procediment elaborat per
l’entitat, d’acord amb les regles i els principis que estableixen la Llei i aquest
Reglament, el qual ha de preveure els aspectes següents:
5

Ídem nota anterior.
Vid. article 56.2 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2021 (BOE núm. 341, de 31 de desembre de 2020).
7
Aquest article no constitueix legislació bàsica.
6
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a) Òrgan competent per dictar l’acord.
b) El contingut de l’acord que, en tot cas, ha de contenir els aspectes següents:
1r Objecte, finalitat i condicions del lliurament dinerari.
2n Requisits que han de complir els perceptors.
3r Criteris de selecció.
4t Quantia màxima del lliurament.
c) Mitjans de publicitat que cal utilitzar per promoure la concurrència i informació
que s’ha de facilitar sobre el contingut de la convocatòria, d’acord amb el que
s’estableix per a la base de dades nacional de subvencions i la publicitat de
subvencions i altres ajudes públiques.8
d) Tramitació de les sol·licituds.
e) Justificació per part del perceptor de la utilització de l’ajuda.
2. Les entitats a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article només poden fer
lliuraments dineraris sense contraprestació de manera directa en els casos a què es
refereix l’article 22.2 de la Llei.
Article 6. Subvencions i lliuraments dineraris sense contraprestació atorgats per
consorcis, mancomunitats o altres personificacions públiques i subvencions
derivades de convenis
1. Les subvencions que atorguin consorcis, mancomunitats o altres personificacions
públiques creades per diverses administracions públiques o organismes o ens que en
depenen es regeixen per les disposicions de la Llei general de subvencions i per aquest
Reglament en els termes que es determinen en aquest article.
2. Si la personificació creada s’ha de regir pel dret administratiu i les entitats
públiques que l’hagin constituït no pertanyen o depenen d’una mateixa Administració
pública, s’aplica el contingut bàsic de la Llei general de subvencions i d’aquest
Reglament, i correspon al seu estatut la indicació de la norma aplicable en els aspectes
que no siguin normativa bàsica.
3. Si les personificacions creades s’han de regir pel dret privat, de conformitat amb
les previsions dels seus estatuts o de l’instrument jurídic de creació, han d’aplicar als
lliuraments dineraris sense contraprestació els principis formulats a l’article 8 de la Llei
general de subvencions i queden subjectes als deures d’informació que regula
l’article 20 de la Llei esmentada. No obstant això, si les subvencions s’atorguen en
l’exercici de potestats administratives previstes en els esmentats estatuts o un altre
instrument jurídic, es regeixen per la Llei general de subvencions i aquest Reglament,
en els termes que preveu l’apartat 2 d’aquest article.
4. Quan es concertin convenis de col·laboració entre administracions públiques que
impliquin una actuació conjunta en la gestió de subvencions, els convenis han
d’especificar la normativa aplicable seguint els criteris establerts en els apartats 2 i 3
anteriors per a les personificacions públiques creades entre diferents administracions
públiques o organismes o ens vinculats o dependents d’aquestes.

8

Lletra modificada pel Reial decret 130/2019, de 8 de març (§3).
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Article 7. Règim jurídic de les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió
Europea
1. Als efectes que preveu l’article 6 de la Llei general de subvencions, les
subvencions concedides per qualsevol de les administracions públiques definides a
l’article 3 de la Llei que hagin estat finançades totalment o parcialment amb càrrec a
fons de la Unió Europea es regulen per la normativa comunitària i per les normes
nacionals de desplegament o transposició d’aquelles.9 A més, són d’aplicació supletòria
els procediments de concessió i control que preveu la Llei esmentada.
2. El règim de reintegraments i infraccions i sancions administratives establert a la
Llei general de subvencions també és aplicable a les subvencions finançades totalment
o parcialment amb càrrec a fons de la Unió Europea, quan així sigui procedent d’acord
amb el que estableix la normativa comunitària.10

CAPÍTOL II
JUNTA CONSULTIVA DE SUBVENCIONS

Article 8. Objecte i naturalesa jurídica
1. La Junta Consultiva de Subvencions, adscrita al Ministeri d’Economia i Hisenda,
es constitueix com a òrgan consultiu en matèria de subvencions dels òrgans i entitats
que integren el sector públic estatal, sense perjudici de les competències atribuïdes a
altres òrgans consultius per les lleis.
2. El règim jurídic de la Junta Consultiva s’ha d’ajustar a les normes que conté
aquest capítol, i a les d’organització i funcionament dels òrgans col·legiats que
contenen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 6/1997, de 14 d’abril,
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat.11
3. Les comunitats autònomes i les entitats locals poden instar a la Junta Consultiva
de Subvencions l’emissió d’informes en els termes establerts en els articles següents,
sense perjudici que aquestes comunitats autònomes puguin crear juntes consultives de
subvencions, amb competències en els seus respectius àmbits territorials.
Article 9. Composició, funcionament i competències
1. Mitjançant ordre ministerial conjunta s’ha de determinar la composició de la
Junta Consultiva de Subvencions, de la qual formen part, entre d’altres, els
departaments ministerials, organismes i entitats del sector públic estatal amb més
activitat en aquest àmbit. En aquesta ordre també s’hi ha de determinar el règim de
funcionament.
2. Són competències de la Junta Consultiva de Subvencions:
a) Emetre informes sobre totes les qüestions que se sotmetin a la seva
consideració, tant en matèria d’elaboració de normes com en matèria de

9

Vid. articles 60 a 65 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre (§6).
Aquest apartat no constitueix legislació bàsica.
11
La referència a les normes d’organització i funcionament del òrgans col·legiats contingudes en la
Llei 30/1992, de 16 de novembre, i en la Llei 6/1997, de 14 d’abril, s’ha d’entendre feta a les normes
d’organització i funcionament dels òrgans col·legiats que conté la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
esmentada en la nota 3.
10
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procediments administratius lligats a la concessió de les subvencions nacionals o
finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea, en els termes que estableix
l’apartat 3 d’aquest article. En particular, la Junta Consultiva de Subvencions pot
emetre informe sobre el contingut de les normes reguladores de les subvencions
i sobre l’abast i el contingut de les convocatòries. En aquest cas l’emissió
d’informe s’ha de fer sobre qüestions d’aplicació general de la Llei general de
subvencions i d’aquest Reglament que s’hagin suscitat en ocasió de l’elaboració
de les esmentades normes reguladores i convocatòries, i no substitueix els
informes que preveu l’article 17.1 de la Llei.
b) Elaborar i proposar, si s’escau, mesures o instruccions generals que es considerin
necessàries per garantir una adequada gestió i aplicació de les subvencions.
c) Emetre informe sobre els avantprojectes de modificació de la Llei general de
subvencions, així com sobre els projectes de Reglament de desplegament de
l’esmentada Llei.
d) Qualssevol altres atribucions que li atorguin les disposicions vigents.
3. Els informes emesos per la Junta Consultiva de Subvencions no poden versar
sobre el procediment de control que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, ni poden tenir per objecte la determinació de la correcció dels
reintegraments ni de les sancions administratives en els procediments incoats a
l’empara del que disposa l’esmentada Llei.
4. Poden sol·licitar informes de la Junta Consultiva de Subvencions:
a) Els secretaris d’Estat, els subsecretaris, els secretaris generals i els directors
generals dels ministeris.
b) Els presidents o directors dels organismes autònoms i de les entitats públiques
empresarials i altres entitats del sector públic estatal, així com de les entitats
gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
c) Els presidents d’organitzacions associatives, federatives o empresarials
representatives dels diferents sectors afectats per les subvencions, que acreditin
la seva representativitat d’acord amb les normes reguladores dels sectors
afectats.
d) Els titulars de les conselleries de les comunitats autònomes, sense perjudici que
aquestes comunitats autònomes puguin crear juntes consultives de
subvencions, amb competències en els seus respectius àmbits territorials.
e) Els presidents de les corporacions locals, en els casos en què tingui competència
per emetre informes la Junta.

CAPÍTOL III
DISPOSICIONS COMUNES A LES SUBVENCIONS
SECCIÓ 1a
PLANS ESTRATÈGICS DE SUBVENCIONS

Article 10. Principis directors
1. Els plans estratègics de subvencions a què fa referència l’article 8 de la Llei
general de subvencions es configuren com un instrument de planificació de les
polítiques públiques que tinguin per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública
o interès social o de promoció d’una finalitat pública.
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2. L’Administració General de l’Estat ha de promoure, a través de les corresponents
conferències sectorials, que les mesures que continguin els plans es coordinin amb les
polítiques de les altres administracions públiques, i s’ha de guardar la coherència
necessària per garantir la màxima efectivitat de l’acció pública que es desenvolupi a
través de subvencions.
3. Els plans estratègics de subvencions han de ser coherents amb els programes
plurianuals ministerials en l’Administració de l’Estat que preveu l’article 29 de la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i s’han d’ajustar, en tot cas,
a les restriccions que a l’efecte del compliment dels objectius de política econòmica i
d’estabilitat pressupostària es determinin per a cada exercici.
Article 11. Àmbit dels plans estratègics
1. S’ha d’aprovar un pla estratègic per a cada ministeri, que inclogui les
subvencions tant dels seus òrgans com dels organismes i altres ens públics que hi
estiguin vinculats.
2. No obstant això, es poden aprovar plans estratègics especials, d’àmbit inferior al
ministerial, quan la seva importància justifiqui el seu desplegament particularitzat, o
plans estratègics conjunts, quan en la seva gestió hi participin diversos ministeris o
organismes de diferent àmbit ministerial.
3. D’acord amb el que estableix la disposició addicional tretzena de la Llei general
de subvencions, els plans i programes sectorials han de tenir la consideració de plans
estratègics de subvencions sempre que recullin el contingut a què fa referència l’article
següent.
4. Els plans estratègics han de contenir previsions per a un període de vigència de
tres anys, llevat que per l’especial naturalesa del sector afectat, sigui convenient
establir un pla estratègic de durada diferent.
Article 12. Contingut del pla estratègic
1. Els plans estratègics han de tenir el contingut següent:
a) Objectius estratègics, que descriuen l’efecte i l’impacte que s’espera aconseguir
amb l’acció institucional durant el període de vigència del pla i que han d’estar
vinculats amb els objectius establerts en els corresponents programes
pressupostaris. Quan els objectius estratègics afectin el mercat, s’han
d’identificar a més les errades que s’aspira a corregir, amb els efectes que
preveu l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei general de subvencions.
b) Línies de subvenció en les quals es concreta el pla d’actuació. Per a cada línia de
subvenció s’han d’explicitar els aspectes següents:
1r Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeixen les ajudes.
2n Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació.
3r Termini necessari per a la seva consecució.
4t Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, on s’han
de detallar les aportacions de les diferents administracions públiques, de la
Unió Europea i d’altres òrgans públics o privats que participin en aquestes
accions de foment, així com aquelles que, tenint en compte el principi de
complementarietat, corresponguin als beneficiaris de les subvencions.
5è Pla d’acció, en què s’han de concretar els mecanismes per posar en pràctica
les línies de subvencions identificades en el Pla, s’han de delimitar les línies
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bàsiques que han de contenir les bases reguladores de la concessió a què fa
referència l’article 9 de la Llei general de subvencions, el calendari
d’elaboració i, si s’escau, els criteris de coordinació entre les diferents
administracions públiques per a la seva gestió.
c) Règim de seguiment i avaluació contínua aplicable a les diferents línies de
subvencions que s’estableixin. A aquests efectes, s’han de determinar per a cada
línia de subvenció, un conjunt d’indicadors relacionats amb els objectius del Pla,
que recollits periòdicament pels responsables del seu seguiment, permetin
conèixer l’estat de la situació i els progressos aconseguits en el compliment dels
respectius objectius.
d) Resultats de l’avaluació dels plans estratègics anteriors en els quals s’ha de
traslladar el contingut dels informes emesos.
2. El contingut del pla estratègic es pot reduir a l’elaboració d’una memòria
explicativa dels objectius, els costos de realització i les fonts de finançament en els
casos següents:
a) Les subvencions que es concedeixin de manera directa, d’acord amb el que
estableix l’article 22.2 de la Llei general de subvencions.
b) Les subvencions que, de manera motivada, determini el titular del departament
ministerial, atenent la seva escassa rellevància econòmica o social com a
instrument d’intervenció pública.
3. Els plans estratègics de subvencions tenen caràcter programàtic i el seu
contingut no crea drets ni obligacions; la seva efectivitat queda condicionada a la
posada en pràctica de les diferents línies de subvenció, atenent entre altres
condicionants, les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.
Article 13. Competència per a la seva aprovació
Els plans estratègics previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 11 d’aquest Reglament
són aprovats pel ministre o ministres responsables de la seva execució i s’han de
remetre a la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos i a les Corts Generals per al
seu coneixement.
Els plans estratègics de subvencions i les seves actualitzacions s’han de publicar en
el sistema nacional de publicitat de subvencions i ajudes públiques. La Intervenció
General de l’Administració de l’Estat ha de dictar les instruccions oportunes per a la
posada en marxa d’aquesta publicació.12
Article 14. Seguiment de plans estratègics de subvencions
1. Anualment s’ha de fer l’actualització dels plans d’acord amb la informació
rellevant disponible.
2. Cada departament ministerial ha d’emetre abans del 30 d’abril de cada any un
informe sobre el grau d’avanç de l’aplicació del pla, els seus efectes i les repercussions
pressupostàries i financeres que derivin de la seva aplicació.
3. L’informe, juntament amb el pla actualitzat, s’ha de remetre a la Secretaria
d’Estat d’Hisenda i Pressupostos i cada departament ministerial l’ha de comunicar a les
Corts Generals.

12

Paràgraf afegit pel Reial decret 130/2019, de 8 de març (§3).
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4. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de fer el control financer
dels plans estratègics d’acord amb el que estableix la disposició addicional dissetena
de la Llei general de subvencions. A més, i amb caràcter anual, el ministre d’Economia i
Hisenda, a través de l’ordre ministerial d’elaboració dels pressupostos generals de
l’Estat, ha de seleccionar els plans estratègics que han de ser objecte d’un seguiment
especial per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
Article 15. Efectes de l’incompliment del pla estratègic de subvencions
Si com a resultat dels informes de seguiment emesos pels ministeris i dels informes
emesos per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, hi ha línies de
subvencions que no assoleixen el nivell de consecució d’objectius desitjat, o el que és
adequat al nivell de recursos invertits, poden ser modificades o substituïdes per altres
més eficaces i eficients o, si s’escau, poden ser eliminades.
SECCIÓ 2a
DISPOSICIONS RELATIVES ALS ÒRGANS COMPETENTS
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

Article 16. Comunicació a la Unió Europea de projectes d’establiment, concessió o
modificació d’una subvenció13
1. Per a les subvencions a què es refereix l’article 9.1 de la Llei general de
subvencions, no es pot iniciar cap procediment de concessió de subvencions sense que
s’hagi produït la comunicació dels projectes per al seu establiment, concessió o
modificació als òrgans competents de la Unió Europea.
2. El pagament de la subvenció s’entén sempre condicionat al fet que els òrgans
competents de la Unió Europea hagin adoptat una decisió de no formular-hi objeccions
o hagin declarat la subvenció compatible amb el mercat comú i en els termes en
què aquesta declaració es dugui a terme, cosa que ha de constar a l’acte administratiu
de concessió.
3. Igualment, quan els òrgans de la Unió Europea hagin condicionat la decisió de
compatibilitat establint exigències o requisits el compliment dels quals es pugui veure
afectat per l’actuació del beneficiari, les condicions establertes s’han de traslladar al
beneficiari, i s’entén que són assumides per aquest si en el termini de quinze dies des
de la seva notificació, no s’ha produït la renúncia a la subvenció concedida.
Article 17. Delegació i desconcentració de competències
1. La delegació de la facultat per concedir subvencions comporta la de comprovació
de la justificació de la subvenció, així com la d’incoació, instrucció i resolució del
procediment de reintegrament, sense perjudici que la resolució de delegació disposi
una altra cosa.
La delegació de competències comporta segons disposi la norma habilitadora
l’aprovació de despesa, llevat que s’exclogui de manera expressa.
2. La desconcentració de competències per a la concessió de subvencions s’entén
que és completa, i que inclou no només el procediment de concessió, sinó també les
facultats de comprovació i, si s’escau, la incoació, instrucció i resolució del
procediment de reintegrament que preveu la Llei general de subvencions. No obstant
13

Aquest article constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquest Reglament).
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això, el Reial decret que aprovi la desconcentració pot imposar limitacions a l’exercici
de les funcions enunciades en aquest apartat.
SECCIÓ 3a
DISPOSICIONS RELATIVES ALS BENEFICIARIS
I A ENTITATS COL·LABORADORES14

Article 18. Compliment d’obligacions tributàries
1. Als efectes del que preveu l’article 13.2.e) de la Llei, es considera que els
beneficiaris o les entitats col·laboradores estan al corrent de les obligacions tributàries
quan es verifiqui la concurrència de les circumstàncies previstes a aquest efecte per la
normativa tributària i en tot cas les següents:
a) Haver presentat les autoliquidacions que corresponguin per l’impost sobre la
renda de les persones físiques, l’impost sobre societats o l’impost sobre la renda
de no-residents.
b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual corresponents a
les obligacions tributàries de fer pagaments a compte.
c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si s’escau, les
declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de l’impost sobre el
valor afegit.
d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en compliment
de l’obligació de subministrament d’informació que regulen els articles 93 i 94
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, durant el període en
què siguin exigibles d’acord amb l’article 70 de la Llei esmentada.
e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu,
llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que estiguin ajornats,
fraccionats o l’execució dels quals estigui suspesa.
f) A més, quan l’òrgan concedent de la subvenció depengui d’una comunitat
autònoma o d’una entitat local, que no tinguin deutes o sancions de naturalesa
tributària amb la respectiva Administració autonòmica o local, en les condicions
fixades per la corresponent Administració.
g) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra la
Hisenda Pública declarades per sentència ferma.
2. Les circumstàncies indicades en els paràgrafs a), b), c) i d) es refereixen a
declaracions i autoliquidacions el termini reglamentari de presentació de les quals hagi
vençut en els dotze mesos precedents al mes immediatament anterior a la data de
sol·licitud de la certificació a què es refereix l’article 22 d’aquest Reial decret.
Article 19. Compliment d’obligacions amb la Seguretat Social
1. Als efectes del que preveu l’article 13.2.e) de la Llei, es considera que els
beneficiaris o les entitats col·laboradores estan al corrent en el compliment de les
seves obligacions amb la Seguretat Social, quan no tinguin deutes per quotes o
conceptes de recaptació conjunta amb aquestes, o les derivades de l’incompliment de
les obligacions de cotització o qualssevol altres deutes amb la Seguretat Social de
naturalesa pública.
14

Aquesta secció constitueix legislació bàsica, amb excepció del que s’indica en les notes 16, 17, 20, 22,
23 i 24 (vid. disposició final 1a d’aquest Reglament).
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2. Als efectes de l’expedició de les certificacions regulades a l’article 22 d’aquest
Reglament, es considera que els beneficiaris o les entitats col·laboradores estan al
corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social quan
els deutes estiguin ajornats, regularitzats per mitjà d’un conveni concursal o un
acord singular, en moratòria o se n’hagi acordat la suspensió per la impugnació
d’aquests deutes.
Article 20. Residència fiscal
1. Als efectes del que preveu l’article 13.2.f) de la Llei, no poden obtenir la condició
de beneficiaris o entitats col·laboradores les persones o entitats que tinguin la
residència fiscal en els territoris identificats per reglament com a paradisos fiscals,15
llevat que tinguin la condició d’òrgans consultius de l’Administració espanyola, o que
per la naturalesa de la subvenció s’exceptuï per la normativa reguladora.
2. A aquests efectes, s’ha d’atendre la situació corresponent al període impositiu de
la declaració anual de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost sobre la
renda de no-residents o l’impost sobre societats el termini reglamentari de presentació
del qual hagi vençut en els dotze mesos precedents al mes immediatament anterior a la
data de sol·licitud de la subvenció llevat que el beneficiari hagi declarat posteriorment a
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària el canvi de domicili fiscal.
No obstant això, en el cas de no-residents en el territori espanyol que no estiguin
obligats a presentar la declaració anual, cal atenir-se a la situació corresponent en el
mes anterior a la data de sol·licitud de la subvenció.
Article 21. Obligacions per reintegrament de subvencions16
1. Als efectes del que preveu l’article 13.2.g) de la Llei, es considera que els
beneficiaris o les entitats col·laboradores estan al corrent del pagament d’obligacions
per reintegrament de subvencions quan no tinguin deutes amb l’Administració
concedent per reintegraments de subvencions en període executiu o, en el cas de
beneficiaris o entitats col·laboradores contra els quals no sigui procedent la utilització
de la via de constrenyiment, deutes no atesos en període voluntari.
2. Es considera que els beneficiaris o les entitats col·laboradores estan al corrent en
el pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions quan els deutes estiguin
ajornats, fraccionats o se n’hagi acordat la suspensió per la impugnació de la
corresponent resolució de reintegrament.
Article 22. Acreditació del compliment de les obligacions tributàries, amb la
Seguretat Social i la residència fiscal
1. El compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social s’acredita
mitjançant la presentació pel sol·licitant davant l’òrgan concedent de la subvenció de
les certificacions que es regulen en aquest article.

15

Vid. Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris (paradisos
fiscals) als quals es refereixen els articles 2n, apartat 3, núm. 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de
mesures fiscals urgents, i 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de pressuposts generals de l’Estat
per a 1991 (BOE núm. 167, de 13 de juliol de 1991) i la disposició addicional 1a de la Llei 36/2006, de 29
de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal (BOE núm. 286, de 30 de novembre de 2006).
16
Aquest article no constitueix legislació bàsica.
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No obstant això, quan el beneficiari o l’entitat col·laboradora no estiguin obligats a
presentar les declaracions o documents a què es refereixen les obligacions anteriors, el
seu compliment s’ha d´acreditar mitjançant declaració responsable.
2. Les circumstàncies esmentades als articles 18 i 19 d’aquest Reial decret s’han
d´acreditar mitjançant certificació administrativa positiva expedida per l’òrgan
competent; a aquests efectes, la certificació ha de tenir un dels continguts següents:
a) És positiva quan es compleixen tots els requisits indicats als articles esmentats.
En aquest cas, s’han d’indicar genèricament els requisits acomplerts i el caràcter
positiu de la certificació.
b) És negativa en cas contrari, en què la certificació ha d’indicar quines són les
obligacions incomplertes.
Les certificacions han de ser expedides per l’òrgan competent en el termini màxim
previst a aquest efecte en la seva normativa, que en cap cas pot ser superior a 20 dies,
i, a instància del sol·licitant, poden quedar a la seu de l’òrgan esmentat a la seva
disposició o enviar-se al lloc assenyalat a aquest efecte en la sol·licitud o, si no, al
domicili del qual tingui constància l’òrgan esmentat per raó de les seves competències.
Si el certificat no és expedit en el termini assenyalat, o si el termini es prolonga més
enllà de l’establert per sol·licitar la subvenció, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de la
subvenció l’acreditació d’haver sol·licitat el certificat, i s’ha d’aportar posteriorment,
una vegada sigui expedit per l’òrgan corresponent.
3. Les certificacions s’han d’emetre preferentment per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics, i tenen la mateixa validesa i eficàcia que els documents
originals, sempre que quedi garantida la seva autenticitat, integritat i conservació.
4. Quan les bases reguladores així ho prevegin, la presentació de la sol·licitud de
subvenció comporta l’autorització del sol·licitant perquè l’òrgan concedent obtingui de
manera directa l’acreditació de les circumstàncies que preveuen els articles 18 i 19
d’aquest Reial decret a través de certificats telemàtics, cas en què el sol·licitant no ha
d’aportar la certificació corresponent.
No obstant això, el sol·licitant pot denegar expressament el consentiment, i ha
d’aportar llavors la certificació en els termes previstos en els apartats anteriors.
5. En qualsevol cas, els sol·licitants que no tinguin la residència fiscal en el territori
espanyol han de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats
competents del seu país de residència.
Article 23. Efectes de les certificacions
1. Les certificacions s’han d’expedir als efectes exclusius que s’hi facin constar, no
originen drets ni expectatives de drets a favor dels sol·licitants ni de tercers, no
produeixen l’efecte d’interrompre o suspendre els terminis de prescripció, ni serveixen
de mitjà de notificació dels procediments a què puguin fer referència.
2. En tot cas el seu contingut, amb el caràcter de positiu o negatiu, no afecta el que
pugui resultar d’actuacions posteriors de comprovació o recerca.
3. Una vegada expedida la certificació, té validesa durant el termini de sis mesos a
comptar de la data d’expedició.
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Article 24. Simplificació de l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social17
La presentació de declaració responsable substitueix la presentació de les
certificacions que preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 22 en els casos següents:
1. Les subvencions que es concedeixin a mutualitats de funcionaris, col·legis
d’orfes i entitats similars.
2. Les beques i altres subvencions concedides a alumnes que es destinin
expressament a finançar accions de formació professional reglada i en centres
de formació públics o privats.18
3. Les beques i altres subvencions concedides a investigadors en els programes de
subvencions destinats a finançar projectes de recerca.
4. Aquelles en les quals la quantia que s’atorga a cada beneficiari no superi en la
convocatòria l’import de 3.000 euros.
5. Aquelles que, pel fet de concorre-hi circumstàncies degudament justificades,
derivades de la naturalesa, el règim o la quantia de la subvenció, estableixi el
ministre d’Economia i Hisenda mitjançant ordre ministerial, o l’òrgan competent
a cada comunitat autònoma o entitat local.19
6. Les subvencions atorgades a les administracions públiques, així com als
organismes, entitats públiques i fundacions del sector públic dependents
d’aquelles, llevat de previsió expressa en contra a les bases reguladores de la
subvenció.
7. Les subvencions destinades a finançar projectes o programes d’acció social i
cooperació internacional que es concedeixin a entitats sense fins lucratius, així
com a federacions, confederacions o agrupacions d’aquestes.
Article 25. Acreditació del compliment d’obligacions per reintegrament de
subvencions20
L’acreditació del compliment d’obligacions per reintegrament de subvencions s’ha
de fer mitjançant declaració responsable del beneficiari o de l’entitat col·laboradora.
[...]21
Article 26. Acreditació del compliment d’altres obligacions establertes a l’article 13
de la Llei22
En els casos no previstos als articles anteriors, el beneficiari o l’entitat
col·laboradora han d’acreditar que no estan inclosos en cap de les prohibicions que
preveu l’article 13 de la Llei, mitjançant la presentació d’una declaració responsable
davant l’òrgan concedent de la subvenció.

17

Ídem nota anterior.
Vid., per exemple, disposició addicional novena de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes
per a l’impuls de la productivitat (BOE núm. 277, de 19 de novembre de 2005).
19
Vid. disposició transitòria 2a d’aquest Reglament i Ordre EHA/699/2009, de 12 de març, per la qual
s’estableixen les subvencions en les quals la presentació de declaració responsable substituirà la
presentació de certificacions acreditatives d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social (BOE núm. 69, de 21 de març de 2009).
20
Aquest article no constitueix legislació bàsica.
21
Darrera frase suprimida pel Reial decret 130/2019, de 8 de març (§3).
22
Aquest article no constitueix legislació bàsica.
18

84

§2
Article 27. Apreciació de la prohibició d’obtenir la condició de beneficiari o d’entitat
col·laboradora23
Les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari o d’entitat col·laboradora
contingudes en els paràgrafs a), b), d), e), f), g) i h) de l’apartat 2 de l’article 13 de la
Llei, s’han d’apreciar directament, i subsisteixen mentre hi concorrin les circumstàncies
que en cada cas es determinin o durant el temps que s’hagi disposat a la sentència o
resolució ferma.
Article 28. Abast i durada de la prohibició quan derivi de la resolució de contractes
1. Quan la prohibició derivi de la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit
amb l’Administració per causa de la qual hagin estat declarats culpables, l’abast i la
durada de la prohibició per obtenir la condició de beneficiari o d’entitat col·laboradora
són els mateixos que els que s’acordin per a la prohibició de contractar.
2. La resolució per la qual s’estableixi la prohibició per contractar tal com es regula
a l’article 19 del Reglament de contractes de les administracions públiques aprovat
mitjançant el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, també s’ha de pronunciar sobre
la prohibició d’obtenir subvencions.
Article 29. Registres de sol·licitants de subvencions24
1. L’Administració concedent pot crear registres en què es poden inscriure
voluntàriament els sol·licitants de subvencions, aportant la documentació acreditativa
de la seva personalitat i capacitat d’obrar, així com, si s’escau, la que acrediti la
representació dels qui actuïn en nom seu.
2. Els certificats expedits per aquests registres eximeixen de presentar, a cada
convocatòria concreta, els documents acreditatius dels requisits assenyalats a l’apartat
anterior, sempre que no s’hagin produït modificacions o alteracions que afectin les
dades inscrites.
3. A l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms, entitats
gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i altres entitats públiques estatals, el
Ministeri d’Economia i Hisenda, a proposta de la Junta Consultiva de Subvencions, pot
establir els mecanismes de coordinació entre els registres establerts per tal de
possibilitar la seva utilització pels diferents òrgans concedents de subvencions.
Cada òrgan concedent de subvencions que sigui titular d’un registre, o el ministre
d’Economia i Hisenda en nom de tots, pot concertar amb les autoritats autonòmiques
els corresponents convenis de col·laboració.
SECCIÓ 4a
PUBLICITAT

Article 30. Publicitat de les subvencions25
La publicitat de les subvencions s’ha de fer d’acord amb el que s’estableix per a la
publicitat de subvencions i ajudes públiques de la base de dades nacional de
subvencions.
23

Ídem nota anterior.
Ídem nota 22.
25
Article modificat pel Reial decret 130/2019, de 8 de març (§3). Aquest article constitueix legislació
bàsica (vid. disposició final 1a d’aquest Reglament).
24
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Article 31. Publicitat de la subvenció per part del beneficiari
1. Les bases reguladores de les subvencions han d’establir les mesures de difusió
que ha d’adoptar el beneficiari d’una subvenció per donar l’adequada publicitat al
caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació de
qualsevol tipus que sigui objecte de subvenció.
2. Les mesures de difusió s’han d’adequar a l’objecte subvencionat, tant en la seva
forma com en la seva durada, i poden consistir en la inclusió de la imatge institucional
de l’entitat concedent, així com llegendes relatives al finançament públic en cartells,
plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o bé
en esments realitzats a mitjans de comunicació.
Quan el programa, l’activitat, la inversió o actuació gaudeixi d’altres fonts de
finançament i el beneficiari estigui obligat a donar publicitat d’aquesta circumstància,
els mitjans de difusió de la subvenció concedida, així com la seva rellevància, han de
ser anàlegs als utilitzats respecte a les altres fonts de finançament.
3. Si s’ha incomplert aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en
què, per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei puguin correspondre,
s’apliquen les regles següents:
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de les
conseqüències que de l’incompliment puguin derivar per aplicació de l’article 37
de la Llei. No es pot adoptar cap decisió de revocació o reintegrament sense que
l’òrgan concedent hagi donat compliment al tràmit esmentat.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures,
no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot
establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió
del finançament públic rebut amb el mateix abast de les inicialment acordades.
En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de
fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència
expressa de les conseqüències que de l’esmentat incompliment puguin derivar
per aplicació de l’article 37 de la Llei 37 de la Llei.
4. La publicitat regulada als apartats anteriors s’ha de fer independentment de la
que correspongui efectuar als beneficiaris de subvencions d’acord amb les obligacions
de publicitat activa que estableixen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la seva normativa de
desplegament.26
SECCIÓ 5a
FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS27

Article 32. Aportació de finançament propi en les activitats subvencionades 28
1. Llevat que les bases reguladores estableixin una altra cosa, el pressupost de
l’activitat presentat pel sol·licitant, o les seves modificacions posteriors, serveixen de
26

Apartat afegit pel Reial decret 130/2019, de 8 de març (§3).
Aquesta secció constitueix legislació bàsica, amb excepció del que s’indica en la nota següent (vid.
disposició final 1a d’aquest Reglament).
28
Aquest article no constitueix legislació bàsica.
27
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referència per a la determinació final de l’import de la subvenció, que es calcula com
un percentatge del cost final de l’activitat. En aquest cas, l’eventual excés de
finançament públic es calcula prenent com a referència la proporció que ha d’assolir
l’esmentada aportació respecte al cost total, de conformitat amb la normativa
reguladora de la subvenció i les condicions de la convocatòria.
2. Si la normativa reguladora de la subvenció ha fixat l’aportació pública com un
import cert i sense referència a un percentatge o fracció del cost total, s’entén que és a
compte del beneficiari la diferència de finançament necessari per a la total execució de
l’activitat subvencionada, que ha de ser reintegrada en aquest cas el finançament
públic únicament per l’import que excedeixi el cost total de l’activitat esmentada.
Article 33. Comunicació de subvencions concurrents
1. Quan se sol·liciti una subvenció per a un projecte o activitat i se n’ha concedit
una altra d’anterior incompatible per a la mateixa finalitat, s’ha de fer constar aquesta
circumstància a la segona sol·licitud.
En aquest cas la resolució de concessió ha de condicionar, si s’escau, els seus
efectes a la presentació per part del beneficiari de la renúncia a què es refereix
l’apartat següent en relació amb les subvencions prèviament obtingudes, així com, si
s’escau, al reintegrament dels fons públics que hagi percebut.
2. Una vegada obtinguda, si s’escau, la nova subvenció el beneficiari ho ha de
comunicar a l’entitat que li hagi atorgat la primera, la qual pot modificar el seu acord de
concessió, en els termes establerts a la normativa reguladora. L’acord de modificació pot
declarar la pèrdua total o parcial del dret a la subvenció concedida, i el consegüent
reintegrament, si s’escau, en els termes establerts a la normativa reguladora.
3. És procedent exigir el reintegrament de la subvenció quan l’Administració tingui
coneixement del fet que un beneficiari ha percebut una altra o altres subvencions
incompatibles amb l’atorgada sense haver fet la renúncia corresponent.
Article 34. Excés de finançament sobre el cost de l’activitat
Quan es produeixi excés de les subvencions percebudes de diferents entitats
públiques respecte al cost del projecte o activitat, i aquelles siguin compatibles entre
si, el beneficiari ha de reintegrar l’excés juntament amb els interessos de demora,
unint les cartes de pagament a la justificació corresponent. El reintegrament de l’excés
s’ha de fer a favor de les entitats concedents en proporció a les subvencions
concedides per cadascuna d’aquestes.
No obstant això, quan sigui l’Administració la que adverteixi de l’excés de
finançament, ha d’exigir el reintegrament per l’import total de l’excés, fins al límit de la
subvenció atorgada per aquella.
SECCIÓ 6a
BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS

Articles 35 a 41
Derogats29

29

Articles 35 a 41 derogats pel Reial decret 130/2019, de 8 de març (§3).
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SECCIÓ 7a
GARANTIES

Article 42. Règim general de garanties
1. És procedent la constitució de garanties en els casos en què les bases
reguladores així ho imposin, i en la forma que determinin aquestes d’acord amb el que
estableix aquesta secció.
En procediments en què concorrin diversos sol·licitants, les bases reguladores
poden preveure que determinats beneficiaris no constitueixin garanties quan la
naturalesa de les actuacions finançades o les especials característiques del beneficiari
així ho justifiquin, sempre que quedi suficientment assegurat el compliment de les
obligacions imposades a aquests.
2. Queden exonerats de la constitució de garantia, llevat que hi hagi una previsió
expressa en contra a les bases reguladores:
a) Les administracions públiques, els seus organismes vinculats o dependents i les
societats mercantils estatals i les fundacions del sector públic estatal, així com
les entitats anàlogues de les comunitats autònomes i de les entitats locals.
b) Els beneficiaris de subvencions concedides per un import inferior a 3.000 euros,
llevat dels casos establerts a l’apartat 3 d’aquest article.
c) Les entitats que per llei estiguin exemptes de la presentació de caucions, fiances
o dipòsits davant les administracions públiques o els seus organismes i entitats
vinculades o dependents.
d) Les entitats no lucratives, així com les federacions, confederacions o agrupacions
d’aquestes, que desenvolupin projectes o programes d’acció social i cooperació
internacional.
3. Llevat que les bases reguladores estableixin el contrari, estan obligats a constituir
una garantia les persones o entitats el domicili de les quals estigui radicat fora del
territori nacional, no tinguin establiment permanent en aquest territori ni el caràcter
d’òrgans consultius de l’Administració espanyola, sense perjudici de les especialitats
que es puguin establir a l’empara de la disposició addicional divuitena de la Llei.
Article 43. Casos en què es poden exigir garanties
Les bases reguladores de la subvenció poden exigir la constitució de garanties en els
casos següents:
1. En els procediments de selecció d’entitats col·laboradores.
2. Quan es prevegi la possibilitat de fer pagaments a compte o anticipats.
3. Quan es consideri necessari per assegurar el compliment dels compromisos
assumits per beneficiaris i entitats col·laboradores.
Subsecció 1a
Garanties en procediments de selecció d’entitats col·laboradores

Article 44. Garanties en els procediments de selecció d’entitats col·laboradores
1. Quan en virtut del que estableix l’article 16.5 de la Llei, la col·laboració s’hagi de
formalitzar mitjançant un contracte, el règim de garanties és el que preveu la
normativa reguladora de la contractació administrativa.
2. En els altres casos, quan per aplicació del que disposa l’article 16.5 de la Llei les
entitats col·laboradores s’hagin de seleccionar mitjançant un procediment sotmès als
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principis de publicitat, concurrència, igualtat i no-discriminació, les bases reguladores,
juntament amb les condicions de solvència i eficàcia que, si s’escau, s’estableixin,
poden fixar la garantia que, amb caràcter provisional, han d’aportar els participants en
el procediment de selecció.
Els mitjans de constitució i dipòsit i l’extensió de les garanties han de ser, llevat de
previsió expressa en les bases reguladores, els previstos a la normativa reguladora de
la contractació administrativa.
L’autoritat administrativa a disposició de la qual s’hagin constituït les garanties ha
d’acordar-ne la cancel·lació en el termini de quinze dies des de la finalització del
procediment de selecció, sense perjudici que la garantia constituïda per l’entitat
seleccionada es pugui retenir fins a la formalització de la col·laboració, moment en
què, si s’escau, s’ha de completar amb l’extensió que preveu l’article 53 d’aquest
Reglament.
Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi acordat la cancel·lació de la
garantia és aplicable el que preveu l’article 52.4 d’aquest Reglament.
Subsecció 2a
Garanties en pagaments anticipats i abonaments a compte

Article 45. Exigència de garanties en pagaments a compte o anticipats
D’acord amb el que estableix l’article 17 de la Llei, quan les bases reguladores
prevegin la possibilitat de fer pagaments a compte o anticipats, poden establir un
règim de garanties dels fons lliurats.
Article 46. Import de les garanties
La garantia s’ha de constituir per un import igual a la quantitat del pagament a
compte o anticipat, incrementada en el percentatge que s’estableixi en les bases
reguladores i que no pot superar el 20 per cent d’aquesta quantitat.
Article 47. Extensió de les garanties
Les garanties han de respondre de l’import de les quantitats abonades a compte o
de les quantitats anticipades i dels interessos de demora.
Article 48. Formes de constitució de les garanties
Quan les bases reguladores exigeixin la prestació de garanties en cas de pagaments
a compte o anticipats, s’han de constituir, a disposició de l’òrgan concedent, en les
modalitats i amb les característiques i requisits establerts al Reial decret 161/1997,
de 7 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de la caixa general de dipòsits.
Article 49. Garanties prestades per tercers
1. Únicament són admissibles les garanties presentades per tercers quan el fiador
presti fiança amb caràcter solidari, i renunciï expressament al dret d’excussió.
2. L’avalista o assegurador es considera part interessada en els procediments que
afectin directament la garantia prestada en els termes que preveu la Llei 30/1992,

89

§2
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.30
Article 50. Constitució de les garanties
1. Les garanties s’han de constituir a la Caixa General de Dipòsits o a les seves
sucursals, enquadrades a les delegacions d’Economia i Hisenda, o als establiments
públics equivalents de les entitats locals, segons l’Administració davant la qual hagin
de tenir efecte.
2. Quan les subvencions s’hagin concedit per representacions a l’exterior, i sense
perjudici de les especialitats que es puguin establir a l’empara de la disposició
addicional divuitena de la Llei, les garanties s’han de dipositar a les seus de la
respectiva missió diplomàtica permanent o oficina consular.
Article 51. Execució de les garanties
1. Una vegada acordat el reintegrament per l’òrgan competent i transcorregut
el termini previst per a l’ingrés en període voluntari, aquest ha de sol·licitar la seva
confiscació ajustant-se en el seu import al que resulti del que preveu l’article 37 de
la Llei.
2. La Caixa General de Dipòsits, o la caixa o establiment públic equivalent de
l’entitat local, segons l’Administració davant la qual hagi de tenir efecte la garantia, ha
d’executar les garanties a instància de l’òrgan competent per acordar el reintegrament
de les quantitats anticipades d’acord amb els procediments establerts a la normativa
reguladora.
3. Quan la garantia no sigui suficient per satisfer les responsabilitats a les quals està
afecta, l’Administració ha de procedir al cobrament de la diferència continuant el
procediment administratiu de constrenyiment, d’acord amb el que estableixen les
respectives normes de recaptació.
Article 52. Cancel·lació de les garanties
1. Les garanties regulades en aquesta subsecció es cancel·len per acord de l’òrgan
concedent en els casos següents:
a) Una vegada comprovada de conformitat l’adequada justificació de
l’avançament, tal com regula l’article 84 d’aquest Reglament.
b) Quan s’hagin reintegrat les quantitats anticipades en els termes previstos a
l’article 37 de la Llei.
2. La cancel·lació ha de ser acordada dins els terminis màxims següents:
a) Tres mesos des del reintegrament o liquidació de l’avançament.
b) Sis mesos des que tingui entrada a l’Administració la justificació presentada pel
beneficiari, i aquesta no s’hagi pronunciat sobre la seva adequació o hagi iniciat
el procediment de reintegrament.
3. Aquests terminis se suspenen quan es realitzin requeriments o se sol·licitin
aclariments respecte a la justificació presentada, i es reprenen en el moment en què
siguin atesos.
4. L’Administració ha de reemborsar, amb l’acreditació prèvia del seu import, el
cost del manteniment de les garanties quan aquestes s’estenguin, per causes no
30

La referència s’ha d’entendre feta a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).
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imputables a l’interessat, més enllà dels terminis previstos a l’apartat 2 d’aquest article
d’acord amb el que preveu l’article 33 de la Llei 58/2003, de 17 desembre, general
tributària.
Subsecció 3a
Garanties en compliment de compromisos assumits
per beneficiaris i entitats col·laboradores

Article 53. Garanties en compliment de compromisos assumits per entitats
col·laboradores
1. Quan les bases reguladores prevegin l’aportació de garanties per entitats
col·laboradores, els mitjans de constitució i el procediment de cancel·lació s’han de fer
constar en el conveni, tal com preveu l’article 16 de la Llei.
No obstant això, quan la col·laboració es formalitzi mitjançant un contracte, són
aplicables les garanties previstes a la normativa reguladora de la contractació
administrativa, a més de les que es puguin establir d’acord amb el que indica
l’apartat següent.
2. Quan la col·laboració prevegi el lliurament o la distribució dels fons, és necessari
presentar, llevat que les bases reguladores ho hagin exceptuat, una garantia per
l’import total dels fons públics rebuts més els interessos de demora corresponents fins
a sis mesos després de la finalització del termini de justificació de l’aplicació dels fons
per part de l’entitat col·laboradora.
3. Les garanties han de respondre de l’aplicació dels fons públics per part de l’entitat
col·laboradora i dels reintegraments i interessos de demora que es puguin exigir.
4. Transcorregut el termini de sis mesos des de la justificació de l’aplicació dels fons
per part de l’entitat col·laboradora, sense que s’hagi acordat la cancel·lació de la
garantia, és aplicable el que preveu l’article 52.4 d’aquest Reglament. A aquests
efectes, s’entén suspès el termini quan es requereixi l’entitat col·laboradora perquè
completi o solucioni la justificació.
5. Quan s’hagin assumit compromisos que s’hagin d’estendre més enllà del termini
de justificació, es poden mantenir les garanties que es considerin adequades en els
termes previstos a les bases reguladores, sense que en cap cas puguin:
a) Mantenir-se una vegada acomplerts plenament els compromisos.
b) Assolir un import superior a la quantitat que s’hagi de reintegrar per
l’incompliment del compromís garantit.
Article 54. Garanties i altres mesures cautelars en compliment de compromisos
assumits per beneficiaris
1. Les garanties poden adoptar, a més de les previstes per a les garanties de
pagaments a compte o anticipats, les formes d’hipoteca o penyora.
La normativa reguladora de la subvenció pot preveure cautelarment la inscripció en
els registres corresponents o qualsevol altra salvaguarda que es consideri adequada a
la naturalesa dels béns, inversions o activitats finançades.
2. Aquestes garanties es poden exigir com a requisit per concedir la subvenció, per
fer els pagaments o com a part integrant de la justificació de la subvenció i tenen
per objecte garantir el compliment i, en especial, el manteniment de les obligacions
del beneficiari.
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3. La forma de constitució, extensió, acreditació, cancel·lació i execució han d’estar
previstes a les bases reguladores. No obstant això, quan adoptin les formes previstes
per a les garanties per pagaments a compte o anticipats, s’aplica el règim previst a la
subsecció 2a d’aquesta secció.
4. La falta de constitució i acreditació davant l’òrgan competent de les garanties
regulades en aquest article, quan siguin exigides per les bases reguladores, ha de tenir
algun dels efectes següent:
a) Desestimació de la sol·licitud, si l’acreditació de la constitució es va configurar
com a requisit per accedir a la condició de beneficiari.
b) Retenció del pagament de la subvenció concedida, fins al moment en què
s’acrediti la constitució de la garantia, que pot donar lloc a la pèrdua del dret al
cobrament de la subvenció de manera definitiva quan, havent-se realitzat el
requeriment previ de l’òrgan concedent perquè s’acrediti la constitució de la
garantia, aquest no sigui atès en el termini de 15 dies.
5. Quan s’hagin assumit compromisos que s’hagin d’estendre més enllà del termini
de justificació, es poden mantenir les garanties que es considerin adequades en els
termes previstos a les bases reguladores, sense que en cap cas puguin:
a) Mantenir-se una vegada acomplerts plenament els compromisos.
b) Assolir un import superior a la quantitat que s’hagi de reintegrar per
l’incompliment del compromís garantit.

TÍTOL I
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 55. Procediments de concessió de subvencions31
1. El procediment ordinari de concessió de subvencions és el de concurrència
competitiva, que preveu l’article 22.1 de la Llei.
No obstant això, les bases reguladores de la subvenció poden exceptuar del requisit
de fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixin els
requisits establerts per al cas que el crèdit consignat a la convocatòria sigui suficient,
atenent el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació.
2. Les subvencions només es poden concedir en forma directa en els casos
previstos a l’article 22.2 de la Llei.
Article 56. Tramitació anticipada
1. La convocatòria es pot aprovar en un exercici pressupostari anterior a aquell en
què hagi de tenir lloc la resolució d’aquesta, sempre que l’execució de la despesa es
realitzi en la mateixa anualitat en què es produeix la concessió i es compleixi alguna de
les circumstàncies següents:
a) Hi hagi normalment crèdit adequat i suficient per a la cobertura pressupostària
de la despesa de què es tracti en els pressupostos generals de l’Estat.

31

Aquest article constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquest Reglament).
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b) Hi hagi crèdit adequat i suficient en el projecte de pressupostos generals de
l’Estat que hagi estat sotmès a l’aprovació de les Corts Generals corresponent a
l’exercici següent, en el qual s’ha d’adquirir el compromís de despesa com a
conseqüència de l’aprovació de la resolució de concessió.
2. En aquests casos, la quantia total màxima que figuri a la convocatòria té caràcter
estimat per la qual cosa s’hi ha de fer constar expressament que la concessió de les
subvencions està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
moment de la resolució de concessió. En els casos en què el crèdit pressupostari que
resulti aprovat a la Llei de pressupostos sigui superior a la quantia inicialment
estimada, l’òrgan gestor pot decidir la seva aplicació o no a la convocatòria, prèvia
tramitació del corresponent expedient de despesa abans de la resolució, sense
necessitat de nova convocatòria.
3. A l’expedient de despesa que es tramiti amb caràcter previ a la convocatòria, el
certificat d’existència de crèdit ha de ser substituït per un certificat expedit per
l’oficina pressupostària del departament ministerial en què es faci constar que hi
concorre alguna de les circumstàncies esmentades a l’apartat 1 d’aquest article.
4. Els efectes de tots els actes de tràmit dictats en l’expedient de despesa s’entenen
condicionats al fet que en dictar-se la resolució de concessió, subsisteixin les mateixes
circumstàncies de fet i de dret existents en el moment en què es van produir els actes
esmentats.
Article 57. Subvencions plurianuals
1. Es pot autoritzar la convocatòria de subvencions la despesa de les quals sigui
imputable a exercicis posteriors a aquell en què es dicti la resolució de concessió.
2. A la convocatòria s’hi ha d’indicar la quantia total màxima que es concedeix, així
com la seva distribució per anualitats, dins els límits fixats a l’article 47 de la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, atenent el moment en què
es prevegi fer la despesa derivada de les subvencions que es concedeixin. La distribució
té caràcter estimat quan les normes reguladores hagin previst la possibilitat dels
sol·licitants d’optar pel pagament anticipat. La modificació de la distribució inicialment
aprovada requereix la tramitació del corresponent expedient de reajustament
d’anualitats.
3. Quan s’hagi previst expressament a la normativa reguladora la possibilitat
d’efectuar pagaments a compte, en la resolució de concessió d’una subvenció
plurianual s’ha d’assenyalar la distribució per anualitats de la quantia atenent el ritme
d’execució de l’acció subvencionada. La imputació a cada exercici s’ha de fer amb
l’aportació prèvia de la justificació equivalent a la quantia que correspongui. L’alteració
del calendari d’execució acordat a la resolució es regeix pel que disposa l’article 64
d’aquest Reglament.
CAPÍTOL II
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ EN RÈGIM
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Article 58. Aprovació de la despesa per una quantia màxima i distribució entre
crèdits pressupostaris
1. La convocatòria ha de fixar necessàriament la quantia total màxima destinada a
les subvencions convocades i els crèdits pressupostaris als quals s’imputen.
93

§2
No es poden concedir subvencions per un import superior a la quantia total màxima
fixada a la convocatòria sense que prèviament es faci una nova convocatòria, llevat del
cas previst a l’apartat següent.
2. Excepcionalment, la convocatòria pot fixar, a més de la quantia total màxima
dins dels crèdits disponibles, una quantia addicional l’aplicació de la qual a la concessió
de subvencions no requereix una nova convocatòria.
La fixació i la utilització d’aquesta quantia addicional està sotmesa a les regles
següents:
a) És admissible la fixació de la quantia addicional a què es refereix aquest apartat
quan els crèdits als quals sigui imputable no estiguin disponibles en el moment
de la convocatòria però la disponibilitat dels quals es prevegi obtenir en
qualsevol moment anterior a la resolució de concessió pel fet de dependre d’un
augment dels crèdits derivat de:
1r Haver-se presentat en convocatòries anteriors sol·licituds d’ajudes per un
import inferior a la despesa inicialment prevista per a aquestes, segons el
certificat de l’òrgan designat per a la instrucció del procediment, sempre que
es tracti de convocatòries amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris o a
aquells la transferència dels quals pugui ser acordada pel ministre respectiu,
d’acord amb l’article 63.1.a) de la Llei general pressupostària.
2n Haver-se resolt convocatòries anteriors per un import inferior a la despesa
inicialment prevista per a aquestes, sempre que es tracti de convocatòries
amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris o a aquells la transferència
dels quals pugui ser acordada pel ministre respectiu, d’acord amb
l’article 63.1.a) de la Llei general pressupostària.
3r Haver-se reconegut o liquidat obligacions derivades de convocatòries
anteriors per un import inferior a la subvenció concedida, sempre que es
tracti de convocatòries amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris o a
aquells la transferència dels quals pugui ser acordada pel ministre respectiu,
d’acord amb l’article 63.1.a) de la Llei general pressupostària.
4t Haver-se incrementat l’import del crèdit pressupostari disponible com a
conseqüència d’una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit.
b) La convocatòria ha de fer constar expressament que l’efectivitat de la quantia
addicional està condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit com a
conseqüència de les circumstàncies abans assenyalades i, si s’escau, prèvia
aprovació de la modificació pressupostària que sigui procedent, en un moment
anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.
3. Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció s’ha de tramitar l’oportú
expedient de despesa per la quantia total màxima que s’hi fixi. Una vegada es declari la
disponibilitat del crèdit corresponent a la quantia que, si s’escau, s’hagi previst amb
caràcter addicional d’acord amb l’apartat anterior, s’ha de tramitar el corresponent
expedient de despesa per l’import declarat disponible.
4. Quan la quantia total màxima de les subvencions convocades es distribueixi
entre diferents crèdits pressupostaris i s’atorgui expressament a l’esmentada
distribució el caràcter estimatiu, l’alteració de la distribució no necessita una nova
convocatòria però sí les modificacions que siguin procedents en l’expedient de despesa
abans de la resolució de la concessió.
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5. En les convocatòries en les quals, dins els límits assenyalats als apartats anteriors,
s’hagi fixat a la convocatòria una quantia addicional o s’hagi atribuït caràcter estimatiu a
la distribució de la quantia màxima entre diferents crèdits pressupostaris, l’òrgan
concedent ha de publicar la declaració de crèdits disponibles i la distribució definitiva,
respectivament, amb caràcter previ a la resolució de concessió en els mateixos mitjans
que la convocatòria, sense que aquesta publicitat impliqui l’obertura d’un termini per
presentar noves sol·licituds ni l’inici d’un nou còmput de termini per resoldre.
Article 59. Convocatòria oberta
1. Es denomina convocatòria oberta l’acte administratiu pel qual s’acorda de
manera simultània la realització de diversos procediments de selecció successius al
llarg d’un exercici pressupostari, per a una mateixa línia de subvenció.
2. En la convocatòria oberta s’ha de concretar el nombre de resolucions successives
que s’han de dictar i, per a cada una d’aquestes:
a) L’import màxim que s’ha d’atorgar.
b) El termini màxim de resolució de cadascun dels procediments.
c) El termini en què, per a cada una d’aquestes, es poden presentar les sol·licituds.
3. L’import màxim per atorgar en cada període s’ha de fixar atenent la seva durada
i el volum de sol·licituds previstes.
4. Cadascuna de les resolucions ha de comparar les sol·licituds presentades en el
corresponent període de temps i acordar l’atorgament sense superar la quantia que
per a cada resolució s’hagi establert en la convocatòria oberta.
5. Quan a la finalització d’un període s’hagin concedit les subvencions
corresponents i no s’hagi esgotat l’import màxim a atorgar, es pot traslladar la
quantitat no aplicada a les posteriors resolucions que es dictin.
Per poder fer ús d’aquesta possibilitat s’han de complir els requisits següents:
a) Ha d’estar expressament previst a les bases reguladores, on s’han de recollir a
més els criteris per a l’assignació dels fons no utilitzats entre els períodes
restants.
b) Una vegada dictada la resolució, l’òrgan concedent ha d’acordar expressament
les quanties que s’han de traslladar i el període en què s’han d’aplicar.
c) La utilització d’aquesta possibilitat no pot suposar en cap cas menyscabament
dels drets dels sol·licitants del període d’origen.
Article 60. Criteris de valoració
1. A les bases reguladores s’han de recollir els criteris de valoració de les
sol·licituds. Quan es tingui en consideració més d’un criteri, s’ha de precisar la
ponderació relativa atribuïda a cadascun d’aquests. En el cas que el procediment de
valoració s’articuli en diverses fases, també s’ha d’indicar en quines d’aquestes s’han
d’anar aplicant els diferents criteris, així com el límit mínim de puntuació exigit al
sol·licitant per continuar el procés de valoració.
2. Quan per raons degudament justificades no sigui possible precisar la ponderació
atribuïble a cadascun dels criteris escollits, s’ha de considerar que tots aquests tenen el
mateix pes relatiu per fer la valoració de les sol·licituds.
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Article 61. Determinació de l’activitat que ha de fer el beneficiari
Quan la subvenció tingui per objecte impulsar una determinada activitat del
beneficiari, s’entén compromès a fer l’esmentada activitat en els termes plantejats a la
seva sol·licitud, amb les modificacions que, si s’escau, hagi acceptat l’Administració al
llarg del procediment de concessió o durant el període d’execució, sempre que les
modificacions no alterin la finalitat perseguida amb la seva concessió.
1. Si l’Administració proposa al sol·licitant la reformulació de la seva sol·licitud
prevista a l’article 27 de la Llei, i aquest no contesta en el termini que aquella li hagi
atorgat, s’ha de mantenir el contingut de la sol·licitud inicial.
2. En el cas que l’Administració, al llarg del procediment de concessió, proposi la
modificació de les condicions o la forma de realització de l’activitat proposada pel
sol·licitant, ha de recollir del beneficiari l’acceptació de la subvenció. L’acceptació
s’entén atorgada si a la proposta de modificació queden clarament explicitades les
condicions i el beneficiari no hi manifesta la seva oposició dins el termini de 15 dies des
de la notificació d’aquesta, i sempre, en tot cas, que no es danyi el dret d’un tercer.
Article 62. Contingut de la resolució
En la resolució de concessió han de quedar clarament identificats els compromisos
assumits pels beneficiaris; quan l’import de la subvenció i la seva percepció depenguin
de la realització per part del beneficiari d’una activitat proposada per ell mateix, ha de
quedar clarament identificada aquesta proposta o el document on es va formular.
Article 63. Resolució
1. L’òrgan competent ha de resoldre el procediment de concessió en el termini de
quinze dies des de la data d’elevació de la proposta de resolució, i d’acord amb el que
preveu l’article 8932 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i, si s’escau, en la
corresponent norma o convocatòria.
2. Mitjançant resolució s’ha d’acordar tant l’atorgament de les subvencions, com la
desestimació i la no-concessió, per desistiment, la renúncia al dret o la impossibilitat
material sobrevinguda. La resolució de concessió posa fi a la via administrativa,
excepte en els casos establerts a la Llei o que estiguin determinats en les
corresponents bases reguladores.
3. Quan així s’hagi previst a les bases reguladores, la resolució de concessió, a més de
contenir els sol·licitants als quals es concedeix la subvenció i la desestimació expressa de
les altres sol·licituds, pot incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, tot i
complir les condicions administratives i tècniques establertes a les bases reguladores per
adquirir la condició de beneficiari, no hagin estat estimades perquè excedeixen la
quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació
atorgada a cadascuna d’aquestes en funció dels criteris de valoració previstos.
En aquest cas, si algun dels beneficiaris renuncia a la subvenció, l’òrgan concedent
ha d’acordar, sense necessitat de fer una nova convocatòria, la concessió de la
subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents a aquell en ordre de la seva puntuació,
sempre que amb la renúncia per part d’algun dels beneficiaris, s’hagi alliberat crèdit
suficient per atendre com a mínim una de les sol·licituds denegades.
32

La referència s’ha d’entendre feta a l’article 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la
nota 30.
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L’òrgan concedent de la subvenció ha de comunicar aquesta opció als interessats, a
fi que accedeixin a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de deu dies.
Una vegada acceptada la proposta per part del sol·licitant o sol·licitants, l’òrgan
administratiu ha de dictar l’acte de concessió i procedir a la seva notificació en els
termes establerts a la Llei general de subvencions i en aquest Reglament.
Article 64. Modificació de la resolució
1. Una vegada dictada la resolució de concessió, el beneficiari pot sol·licitar-ne la
modificació del contingut si hi concorren les circumstàncies previstes a aquests efectes
a les bases reguladores, tal com estableix l’article 17.3 l) de la Llei, que es pot
autoritzar sempre que no danyi drets d’un tercer.
2. La sol·licitud s’ha de presentar abans que s’acabi el termini per a la realització de
l’activitat.

CAPÍTOL III
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA

Article 65. Procediment de concessió de les subvencions previstes nominativament
en els pressupostos
1. Als efectes del que disposa l’article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són
subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de l’Estat, de les
comunitats autònomes o de les entitats locals, aquelles l’objecte, la dotació
pressupostària i el beneficiari de les quals estiguin determinats expressament en
l’estat de despeses del pressupost.33
2. A l’Administració General de l’Estat, a les entitats locals i als organismes públics
vinculats o dependents de totes dues és aplicable a les subvencions esmentades, en
defecte de normativa especifica que en reguli la concessió, el que preveuen la Llei
general de subvencions i aquest Reglament, llevat del que en una i altra afecti
l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència.
3. El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions l’inicia d’ofici el centre
gestor del crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció, o a instància de
l’interessat, i s’acaba amb la resolució de concessió o el conveni.
En qualsevol dels casos que preveu aquest apartat, l’acte de concessió o el conveni
té el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que disposa la Llei
general de subvencions.
La resolució o, si s’escau, el conveni ha d’incloure els aspectes següents:
a) Determinació de l’objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d’acord amb
l’assignació pressupostària.
b) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i la quantia de la subvenció,
individualitzada, si s’escau, per a cada beneficiari si són diversos.
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o
ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals.

33

Aquest apartat constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquest Reglament).
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d) Terminis i formes de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar
pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties
que, si s’escau, han d’aportar els beneficiaris.
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la
finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons
percebuts.
Article 66. Subvencions de concessió directa imposada a l’Administració per una
norma de rang legal
1. Les subvencions de concessió directa l’atorgament o la quantia de les quals
estigui imposat a l’Administració per una norma de rang legal, es regeixen per la
norma esmentada i per les altres d’aplicació específica a l’Administració
corresponent.34
A l’Administració General de l’Estat, a les entitats locals i als organismes públics
vinculats o dependents de totes dues els és aplicable supletòriament en defecte del
que disposa aquella normativa el que preveuen la Llei general de subvencions i aquest
Reglament, llevat del que en una i altra afecti l’aplicació dels principis de publicitat i
concurrència.
2. Quan la Llei que en determini l’atorgament es remeti per a la seva
instrumentació a la formalització d’un conveni de col·laboració entre l’entitat
concedent i els beneficiaris, li és aplicable el que disposa l’apartat 3 de l’article 65
d’aquest Reglament.
3. Perquè sigui exigible el pagament de les subvencions a què es refereix aquest
article és necessària l’existència del crèdit adequat i suficient en l’exercici corresponent.
Article 67. Subvencions de concessió directa en què s’acreditin raons d’interès públic,
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva
convocatòria pública
1. Es poden concedir directament, amb caràcter excepcional, les subvencions a què
es refereix la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei general de subvencions.35
A l’Administració General de l’Estat, a les entitats locals i als organismes públics
vinculats o dependents d’aquelles els és aplicable el que preveuen la Llei general de
subvencions i aquest Reglament, llevat del que en una i altra afecti l’aplicació dels
principis de publicitat i concurrència.
2. D’acord amb l’article 28.3 de la Llei general de subvencions, a l’Administració
General de l’Estat i als organismes públics que en depenen o hi estan vinculats, el
Consell de ministres ha d’aprovar per reial decret, a proposta del ministre competent i
amb l’informe previ del Ministeri d’Economia i Hisenda, les normes especials
reguladores de les subvencions.
El reial decret esmentat té el caràcter de bases reguladores de les subvencions que
estableix, i ha d’incloure els aspectes esmentats a l’apartat 3 de l’article 28 de la Llei
general de subvencions.

34
35

Aquest primer paràgraf constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquest Reglament).
Ídem nota anterior.
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3. L’elaboració del Reial decret a què fa referència l’apartat anterior s’ha d’ajustar al
procediment que regula l’article 2436 de Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.
L’expedient ha d’incloure, a més dels documents que estableix el precepte legal
esmentat, els següents:
a) Una memòria de l’òrgan gestor de les subvencions, competent per raó de la
matèria, justificativa del caràcter singular de les subvencions, de les raons que
acrediten l’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres que justifiquen
la dificultat de la seva convocatòria publica.
b) L’informe del Ministeri d’Economia i Hisenda, que ha de ser l’últim que s’emeti
amb caràcter previ a l’elevació de l’expedient amb el projecte de disposició al
Consell de ministres, llevat que sigui preceptiu recollir el dictamen del Consell
d’Estat.
4. Si per atendre les obligacions de contingut econòmic que derivin de la concessió
de les subvencions és necessari una modificació pressupostària prèvia, el corresponent
expedient s’ha de tramitar en la forma que estableix la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària, una vegada aprovat el reial decret corresponent.

TÍTOL II
PROCEDIMENT DE GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
CAPÍTOL I
SUBCONTRACTACIÓ37

Article 68. Subcontractació de les activitats subvencionades
1. La realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari
sense altres excepcions que les establertes a les bases reguladores, dins els límits fixats
a l’article 29 de la Llei general de subvencions i en aquest Reglament. Si les bases
reguladores permeten la subcontractació sense establir límits quantitatius, el
beneficiari no pot subcontractar més del 50 per 100 de l’import de l’activitat
subvencionada, sumant els preus de tots els subcontractes.
2. Als efectes del que disposa l’article 29.7.d) de la Llei general de subvencions, es
considera que hi ha vinculació amb les persones físiques o jurídiques o agrupacions
sense personalitat en les quals concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Persones físiques unides per relació conjugal o persones lligades amb una
relació d’afectivitat anàloga, parentiu de consanguinitat fins al quart grau o
d’afinitat fins al segon.
b) Les persones físiques i jurídiques que tinguin una relació laboral retribuïda
mitjançant pagaments periòdics.
c) Ser membres associats del beneficiari a què es refereix l’apartat 2 i membres o
partícips de les entitats sense personalitat jurídica a què es refereix l’apartat 3
de l’article 11 de la Llei general de subvencions.

36

La referència s’ha d’entendre feta a l’article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern
(BOE núm. 285, de 28 de novembre de 1997).
37
Aquest capítol constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquest Reglament).
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d) Una societat i els seus socis majoritaris o els seus consellers o administradors,
així com els cònjuges o les persones lligades amb una relació d’afectivitat
anàloga i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d’afinitat fins al segon.
e) Les societats que, d’acord amb l’article 438 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol,
reguladora del mercat de valors, compleixin les circumstàncies requerides per
formar part del mateix grup.
f) Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i els seus representants
legals, patrons o els qui n’exerceixin l’administració, així com els cònjuges o les
persones lligades amb una relació d’afectivitat anàloga i familiars fins al quart
grau de consanguinitat o d’afinitat fins al segon.
g) Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i les persones físiques,
jurídiques o agrupacions sense personalitat que d’acord amb normes legals,
estatutàries o acords contractuals tinguin dret a participar en més d’un 50 per
cent en el benefici de les primeres.
3. L’Administració pot comprovar, dins el període de prescripció, el cost, així com el
valor de mercat de les activitats subcontractades a l’empara de les facultats que li
atribueixen els articles 32 i 33 de la Llei general de subvencions.

CAPÍTOL II
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
SECCIÓ 1a
DISPOSICIONS GENERALS

Article 69. Modalitats de justificació de la subvenció
La justificació pel beneficiari del compliment de les condicions imposades i de la
consecució dels objectius previstos a l’acte de concessió de la subvenció, pot revestir
les modalitats següents:
1) Compte justificatiu, que ha d’adoptar una de les formes previstes a la secció 2a
d’aquest capítol.
2) Acreditació per mòduls.
3) Presentació d’estats comptables.
Article 70. Ampliació del termini de justificació
1. L’òrgan concedent de la subvenció pot atorgar, llevat de precepte en contra
contingut a les bases reguladores, una ampliació del termini establert per a la
presentació de la justificació, que no excedeixi la meitat d’aquest i sempre que amb
això no es perjudiquin drets de tercer.
2. Les condicions i el procediment per a la concessió de l’ampliació són els
establerts a l’article 4939 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

38

La referència s’ha d’entendre feta a l’article 5 del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel
Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre (BOE núm. 255, de 24 d’octubre de 2015).
39
La referència s’ha d’entendre feta a l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la
nota 30.
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3. Transcorregut el termini establert de justificació sense haver-se presentat aquesta
davant l’òrgan administratiu competent, aquest ha de requerir el beneficiari perquè en
el termini improrrogable de quinze dies sigui presentada als efectes previstos en aquest
capítol. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en aquest apartat
comporta l’exigència del reintegrament i altres responsabilitats establertes a la Llei
general de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional
establert en aquest apartat no eximeix el beneficiari de les sancions que, d’acord amb la
Llei general de subvencions, corresponguin.
Article 71. Forma de justificació
1. La justificació de la subvenció té l’estructura i l’abast que es determini en les
corresponents bases reguladores.
2. Quan l’òrgan administratiu competent per a la comprovació de la subvenció
apreciï l’existència de defectes solucionables en la justificació presentada pel
beneficiari, ho ha de posar en el seu coneixement i li ha de concedir un termini de deu
dies per corregir-los.
SECCIÓ 2a
DEL COMPTE JUSTIFICATIU
Subsecció 1a
Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa

Article 72. Contingut del compte justificatiu
El compte justificatiu ha de contenir, amb caràcter general, la documentació
següent:
1. Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats
realitzades i dels resultats obtinguts.
2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que
ha de contenir:
a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si
s’escau, la data de pagament. En el cas que la subvenció s’atorgui d’acord
amb un pressupost, s’han d’indicar les desviacions esdevingudes.
b) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què fa
referència el paràgraf anterior i, si s’escau, la documentació acreditativa
del pagament.
c) Certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el
corresponent registre oficial, en el cas d’adquisició de béns immobles.
d) Indicació, si s’escau, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o
indirectes incorporats en la relació a què fa referència l’apartat a), excepte
en els casos en què les bases reguladores de la subvenció hagin previst la
seva compensació mitjançant un preu alçat sense necessitat de justificació.
e) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
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f) Els tres pressupostos que, en aplicació de l’article 31.3 de la Llei general de
subvencions, ha d’haver sol·licitat el beneficiari.
g) Si s’escau, la carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no
aplicats, així com dels interessos derivats d’aquests.
3. No obstant això, quan per raó de l’objecte o de la naturalesa de la subvenció, no
sigui necessari presentar la documentació prevista a l’apartat anterior, les bases
reguladores han de determinar el contingut del compte justificatiu.
Article 73. Validació i estampillament de justificants de despesa
1. Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en
original o fotocòpia compulsada, quan en aquest últim cas així ho estableixin les bases
reguladores.
2. En el cas que les bases reguladores així ho estableixin, els justificants originals
presentats s’han de marcar amb una estampilla, indicant-hi la subvenció per a la
justificació de la qual han estat presentats i si l’import del justificant s’imputa
totalment o parcialment a la subvenció.
En aquest últim cas s’ha d’indicar a més la quantia exacta que resulti afectada per la
subvenció.
Subsecció 2a
Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor

Article 74. Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor40
1. Les bases reguladores de la subvenció poden preveure una reducció de la
informació que cal incorporar a la memòria econòmica a què es refereix l’apartat 2 de
l’article 72 d’aquest Reglament sempre que:
a) El compte justificatiu estigui acompanyat d’un informe d’un auditor de comptes
inscrit com a exercent en el Registre oficial d’auditors de comptes dependent de
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
b) L’auditor de comptes porti a terme la revisió del compte justificatiu amb l’abast
que es determini en les bases reguladores de la subvenció i amb subjecció a les
normes d’actuació i supervisió que, si s’escau, proposi l’òrgan que tingui
atribuïdes les competències de control financer de subvencions en l’àmbit de
l’administració pública concedent.
c) El compte justificatiu incorpori, a més de la memòria d’actuacions a què es
refereix l’apartat 1 de l’article 72 d’aquest Reglament, una memòria econòmica
abreujada.
2. En els casos en què el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comptes anuals
per un auditor sotmès a la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes, 41 la
revisió del compte justificatiu l’ha de portar a terme el mateix auditor, llevat que les
bases reguladores prevegin el nomenament d’un altre auditor.
40

Vid. Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de
comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l’àmbit del
sector públic estatal, prevists en l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre (§1),
aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006 (BOE núm. 125, de 25 de maig de 2007).
41
La referència s’ha d’entendre feta a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes (BOE
núm. 173, de 21 de juliol de 2015.
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3. En cas que el beneficiari no estigui obligat a auditar els seus comptes anuals, la
designació de l’auditor de comptes l’ha de fer ell mateix, llevat que les bases
reguladores de la subvenció prevegin el seu nomenament per l’òrgan concedent. La
despesa derivada de la revisió del compte justificatiu pot tenir la condició de despesa
subvencionable quan així ho estableixin les esmentades bases i fins al límit que s’hi fixi.
4. El beneficiari està obligat a posar a disposició de l’auditor de comptes tots els
llibres, registres i documents que li siguin exigibles en aplicació del que disposa
l’apartat f) de l’article 14.1 de la Llei general de subvencions, així com a conservar-los a
l’objecte de les actuacions de comprovació i control previstes a la Llei.
5. El contingut de la memòria econòmica abreujada s’ha d’establir a les bases
reguladores de la subvenció, si bé com a mínim ha de contenir un estat representatiu
de les despeses en què s’hagi incorregut en la realització de les activitats
subvencionades, degudament agrupades, i, si s’escau, les quantitats inicialment
pressupostades i les desviacions esdevingudes.
6. Quan la subvenció tingui per objecte una activitat o un projecte a realitzar a
l’estranger, el règim previst en aquest article i a l’article 80 d’aquest Reglament s’entén
referit a auditors exercents al país on s’hagi de portar a terme la revisió, sempre que
en aquest país hi hagi un règim d’habilitació per a l’exercici de la professió i, si s’escau,
sigui preceptiva l’obligació de sotmetre a auditoria els seus estats comptables.
Si no existeix un sistema d’habilitació per a l’exercici de la professió d’auditoria de
comptes en aquest país, la revisió que preveu aquest article la pot fer un auditor
establert en aquest país, sempre que la seva designació la porti a terme l’òrgan
concedent d’acord amb uns criteris tècnics que garanteixin l’adequada qualitat.
Subsecció 3a
Compte justificatiu simplificat

Article 75. Compte justificatiu simplificat
1. Als efectes del que disposa l’apartat 2 de l’article 30 de la Llei, per a subvencions
concedides per un import inferior a 60.000 euros, pot tenir caràcter de document amb
validesa jurídica per a la justificació de la subvenció el compte justificatiu regulat en
aquest article, sempre que així s’hagi previst a les bases reguladores de la subvenció.
2. El compte justificatiu ha de contenir la informació següent:
a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats
realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, amb
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si s’escau,
la data de pagament. En el cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un
pressupost estimat, s’han d’indicar les desviacions esdevingudes.
c) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
d) Si s’escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no
aplicats, així com dels interessos derivats d’aquests.
3. L’òrgan concedent ha de comprovar, a través de les tècniques de mostreig que
s’acordin a les bases reguladores, els justificants que consideri oportuns i que permetin
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obtenir evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció, per a la qual
cosa pot requerir al beneficiari la remissió dels justificants de despesa seleccionats.
SECCIÓ 3a
DELS MÒDULS

Article 76. Àmbit d’aplicació dels mòduls
1. Les bases reguladores de les subvencions poden preveure el règim de concessió i
justificació a través de mòduls en els casos en què es compleixin els requisits següents:
a) Que l’activitat subvencionable o els recursos necessaris per a la seva realització
siguin mesurables en unitats físiques.
b) Que hi hagi una evidència o referència del valor de mercat de l’activitat
subvencionable o, si s’escau, del dels recursos a utilitzar.
c) Que l’import unitari dels mòduls, que pot contenir una part fixa i una altra de
variable en funció del nivell d’activitat, es determini sobre la base d’un informe
tècnic motivat, en el qual s’han de preveure les variables tècniques,
econòmiques i financeres que s’han tingut en compte per a la determinació del
mòdul, sobre la base de valors mitjans de mercat estimats per a la realització de
l’activitat o del servei objecte de la subvenció.
2. Quan les bases reguladores prevegin el règim de concessió i justificació a través
de mòduls, la concreció d’aquests i l’elaboració de l’informe tècnic es pot fer de
manera diferenciada per a cada convocatòria.
Article 77. Actualització i revisió de mòduls
1. Quan les bases reguladores de la subvenció o les ordres de convocatòria d’ajudes
que en derivin aprovin valors específics per als mòduls la quantia dels quals es projecti
al llarg de més d’un exercici pressupostari, aquestes bases han d’indicar la forma
d’actualització, i s’ha de justificar a l’informe tècnic a què es refereix l’apartat c) de
l’article 76 d’aquest Reglament.
2. Quan per circumstàncies sobrevingudes es produeixi una modificació de les
condicions econòmiques, financeres o tècniques que s’han tingut en compte per a
l’establiment i l’actualització dels mòduls, l’òrgan competent ha d’aprovar la revisió del
seu import, motivada a través del pertinent informe tècnic.
Article 78. Justificació a través de mòduls
Quan les bases reguladores hagin previst el règim de mòduls, la justificació de la
subvenció s’ha de portar a terme mitjançant la presentació de la documentació
següent:
1. Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats
realitzades i dels resultats obtinguts.
2. Una memòria econòmica justificativa que ha de contenir, com a mínim, els
punts següents:
a) Acreditació o, si no, declaració del beneficiari sobre el nombre d’unitats
físiques considerades com a mòdul.
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b) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos a les bases
reguladores o, si s’escau, en ordres de convocatòria.
c) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
Article 79. Obligacions formals dels beneficiaris en règim de mòduls
Els beneficiaris estan dispensats de l’obligació de presentació de llibres, registres i
documents de transcendència comptable o mercantil, llevat de previsió expressa en
contra a les bases reguladores de la subvenció.
SECCIÓ 4a
DE LA PRESENTACIÓ D’ESTATS COMPTABLES

Article 80. Supòsits de justificació a través d’estats comptables
1. Les bases reguladores poden preveure que la subvenció es justifiqui mitjançant la
presentació d’estats comptables quan:
a) La informació necessària per determinar la quantia de la subvenció es pugui
deduir directament dels estats financers incorporats a la informació comptable
d’obligada preparació pel beneficiari.
b) La informació comptable hagi estat auditada d’acord amb el sistema previst a
l’ordenament jurídic al qual estigui sotmès el beneficiari.
2. A més de la informació descrita a l’apartat 1 d’aquest article, les bases
reguladores poden preveure el lliurament d’un informe complementari elaborat per
l’auditor de comptes i seguint el que preveu la disposició addicional quinzena42 del
Reial decret 1636/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que
desplega la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes.
3. Quan l’abast d’una auditoria de comptes no es consideri suficient, les bases
reguladores han d’establir l’abast addicional de la revisió que ha de portar a terme
l’auditor respecte a la informació comptable que serveixi de base per determinar la
quantia de la subvenció. En aquest cas, els resultats del treball s’han d’incorporar a
l’informe complementari a què es refereix l’apartat 2 d’aquest article i la retribució
addicional que correspongui percebre a l’auditor de comptes pot tenir la condició de
despesa subvencionable quan ho estableixin les bases fins al límit que s’hi fixi.
SECCIÓ 5a
DE LA JUSTIFICACIÓ TELEMÀTICA DE SUBVENCIONS

Article 81. Ús de mitjans electrònics a la justificació de les subvencions
Es poden utilitzar mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments
de justificació de les subvencions sempre que a les bases reguladores se n’hagi
establert l’admissibilitat. A aquests efectes, les bases reguladores han d’indicar els
tràmits que, si s’escau, puguin ser complimentats per via electrònica, informàtica o
telemàtica, i els mitjans electrònics i sistemes de comunicació utilitzables que s’han
42

La referència s’ha d’entendre feta a la disposició addicional cinquena del Reial decret 2/2021, de 12 de
gener, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, esmentada en
la nota anterior (BOE núm. 26, de 30 de gener de 2021).
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d’ajustar a les especificacions que s’estableixin per ordre del ministre d’Economia i
Hisenda.43
SECCIÓ 6a
DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS PERCEBUDES
PER ENTITATS PÚBLIQUES ESTATALS

Article 82. Justificació de subvencions percebudes per entitats públiques estatals
1. Llevat que hi hagi un precepte en contra a les bases reguladores, quan un
organisme o ens del sector públic estatal percebi d’una altra entitat pertanyent a
aquest mateix sector una subvenció sotmesa a la Llei general de subvencions, la seva
justificació s’ha de fer d’acord amb el que preveu l’article 75 d’aquest Reglament,
sense que sigui aplicable la quantia màxima de 60.000 euros que preveu l’apartat 1 i
sempre que:
a) L’entitat perceptora estigui sotmesa a control financer permanent de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
b) La modalitat de justificació de la subvenció revesteixi la forma de compte
justificatiu previst a l’apartat 1 de l’article 69 d’aquest Reglament.
2. En l’àmbit del control financer permanent de cada entitat s’han de revisar els
sistemes i processos de justificació utilitzats, així com una mostra dels comptes
justificatius presentats davant els òrgans administratius competents, tot això amb
l’abast que es determini en el pla anual previst a l’apartat 3 de l’article 159 de la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
3. Si com a conseqüència de la revisió portada a terme d’acord amb el que preveu
l’apartat 2 d’aquest article, s’observa una falta de concordança entre els comptes
justificatius presentats i els registres comptables o justificants que les acrediten, s’han
d’emetre informes separats adreçats als òrgans concedents de les subvencions en què
s’han d’indicar aquests aspectes.

CAPÍTOL III
DESPESES SUBVENCIONABLES44

Article 83. Despeses subvencionables
1. Es considera efectivament pagada la despesa, als efectes de la seva consideració
com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor
dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests d’un
efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d’assegurances.
En tot cas si, realitzada l’activitat i finalitzat el termini per justificar, s’ha pagat
només una part de les despeses en què s’hagi incorregut, als efectes de pèrdua del
dret al cobrament, s’aplica el principi de proporcionalitat.
2. Si sent preceptiva la sol·licitud de diverses ofertes d’acord amb el que disposa
l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei, aquestes no s’aporten o l’adjudicació s’ha fet,
sense la justificació adequada, en una que no sigui la més favorable econòmicament,
43

Vid. Ordre EHA/2261/2007, de 17 de juliol, per la qual es regula l’ús de mitjans electrònics, informàtics
i telemàtics en la justificació de les subvencions (BOE núm. 178, de 26 de juliol de 2007).
44
Aquest capítol constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquest Reglament).
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l’òrgan concedent pot recollir una taxació pericial del bé o servei, i són a càrrec del
beneficiari les despeses que s’ocasionin. En aquest cas, la subvenció es calcula prenent
com a referència el més petit dels dos valors: el declarat pel beneficiari o el resultant
de la taxació.
3. Als efectes d’imputació de costos indirectes a l’activitat subvencionada, les bases
reguladores, amb els estudis econòmics previs que siguin procedents, poden establir la
fracció del cost total que es considera cost indirecte imputable a aquesta, cas en què
l’esmentada fracció de cost no requereix una justificació addicional.

CAPÍTOL IV
COMPROVACIÓ DE SUBVENCIONS

Article 84. Comprovació de la justificació adequada de la subvenció
1. L’òrgan concedent de la subvenció ha de portar a terme la comprovació de la
justificació documental de la subvenció, d’acord amb el mètode que s’hagi establert a
les seves bases reguladores, per a la qual cosa ha de revisar la documentació que
obligatòriament hagi d’aportar el beneficiari o l’entitat col·laboradora.
2. En els casos en què el pagament de la subvenció es realitzi amb l’aportació prèvia
del compte justificatiu, en els termes previstos a l’article 72 d’aquest Reglament, la
comprovació formal per a la liquidació de la subvenció pot comprendre exclusivament
els documents següents:
a) La memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades
a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels
resultats obtinguts.
b) La relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació
del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, si s’escau, data de
pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’han
d’indicar les desviacions esdevingudes.
c) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
En el cas previst a l’apartat anterior, la revisió de les factures o documents de valor
probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte justificatiu, han de ser objecte
de comprovació en els quatre anys següents sobre la base d’una mostra
representativa, sense perjudici de les especialitats que preveu l’apartat 3 de l’article 75
d’aquest Reglament.
Article 85. Comprovació de la realització de l’activitat i del compliment de la finalitat
que determinin la concessió i el gaudi de la subvenció
1. L’òrgan concedent de la subvenció té l’obligació d’elaborar anualment un pla
anual d’actuació per comprovar la realització pels beneficiaris de les activitats
subvencionades.
2. L’esmentat pla ha d’indicar si l’obligació de comprovació afecta la totalitat de les
subvencions o bé una mostra de les concedides i, en aquest últim cas, la forma de
selecció. També ha de contenir els principals aspectes que s’han de comprovar i el
moment de fer-ho.
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Article 86. Efectes de les alteracions de les condicions de la subvenció en la
comprovació de la subvenció
1. Quan el beneficiari de la subvenció posi de manifest en la justificació que s’han
produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la seva concessió, que no
alterin essencialment la naturalesa o l’objectiu de la subvenció, que hagin pogut donar
lloc a la modificació de la resolució d’acord amb el que estableix l’apartat 3.l) de
l’article 17 de la Llei general de subvencions, havent-se omès el tràmit d’autorització
administrativa prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent de la subvenció
pot acceptar la justificació presentada, sempre que l’acceptació no suposi danyar drets
de tercers.
2. L’acceptació de les alteracions per part de l’òrgan concedent a l’acte de
comprovació no eximeix el beneficiari de les sancions que puguin correspondre
d’acord amb la Llei general de subvencions.
Article 87. Taxació pericial contradictòria
1. En el supòsit previst a l’article 33.4 de la Llei general de subvencions,
l’Administració ha de sol·licitar al col·legi, associació o corporació professional
legalment reconeguda, tenint en compte la naturalesa dels béns o drets a valorar,
l’enviament d’una llista de col·legiats o associats disposats a actuar com a perits
tercers. Elegit per sorteig públic el col·legiat o associat, les designacions posteriors
s’han d’efectuar per ordre correlatiu.
Quan no hi hagi col·legi, associació o corporació professional competent per la
naturalesa dels béns o drets a valorar o professionals disposats a actuar com a perits
tercers, s’ha de sol·licitar al Banc d’Espanya la designació d’una societat de taxació
inscrita en el corresponent registre oficial.
2. El perit tercer pot exigir que, prèviament al desenvolupament de la seva tasca, es
faci provisió de l’import dels seus honoraris mitjançant dipòsit al Banc d’Espanya o a
l’organisme públic que determini l’òrgan concedent, en el termini de 10 dies, i cadascuna
de les parts està obligada a dipositar el 50 per cent de l’import de la provisió. La falta de
dipòsit per qualsevol de les parts suposa l’acceptació de la valoració realitzada pel perit
de l’altra, sigui quina sigui la diferència entre les dues valoracions.
Lliurada a l’Administració la valoració pel perit tercer, s’ha de comunicar al
beneficiari i, si està obligat al pagament dels honoraris d’acord amb el que preveu
l’article 33 de la Llei general de subvencions se li ha de concedir un termini de 15 dies
per justificar el compliment de l’obligació. Si s’ha efectuat una provisió de fons en
virtut del que preveu el paràgraf anterior l’òrgan concedent ha d’autoritzar-ne la
disposició. Quan els honoraris siguin de compte de l’Administració, el beneficiari té
dret al reintegrament de la quantitat que hagi dipositat i al rescabalament de les
despeses que el dipòsit li hagi pogut ocasionar.

CAPÍTOL V
PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 88. Pagament de la subvenció
1. El pagament de la subvenció l’ha de fer, amb la justificació prèvia, el beneficiari, i
en la part proporcional a la quantia de la subvenció justificada, de la realització de
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l’activitat, projecte, objectiu o adopció del comportament per al qual es va concedir,
en els termes que estableix la normativa reguladora de la subvenció, llevat que d’acord
amb la naturalesa d’aquella, la normativa prevegi la possibilitat de fer pagaments
anticipats, d’acord amb el que preveu l’article 34.4 de la Llei general de subvencions.
Quan la subvenció es concedeixi en atenció a la concurrència d’una determinada
situació en el perceptor, no es requereix altra justificació que l’acreditació d’acord amb
els mitjans que estableixi la normativa reguladora.
2. Amb caràcter general, llevat que les bases reguladores estableixin el contrari i en
funció de les disponibilitats pressupostàries, s’han de fer pagaments anticipats en els
termes i les condicions previstos a l’article 34.4 de la Llei general de subvencions en els
casos de subvencions destinades a finançar projectes o programes d’acció social i
cooperació internacional que es concedeixin a entitats sense fins lucratius, o a
federacions, confederacions o agrupacions d’aquestes, així com subvencions a altres
entitats beneficiàries sempre que no disposin de recursos suficients per finançar
transitòriament l’execució de l’activitat subvencionada.
3. A aquests efectes, s’ha d’incorporar a l’expedient que es tramiti per al pagament
total o parcial de la subvenció, la certificació expedida per l’òrgan encarregat del
seguiment d’aquella, en què quedi de manifest:
a) la justificació parcial o total d’aquesta, segons es prevegi o no la possibilitat de
fer pagaments fraccionats, quan es tracti de subvencions de pagament
posterior;
b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament d’aquesta
per alguna de les causes que preveu l’article 37 de la Llei general de
subvencions;
c) que no ha estat acordada per l’òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents
d’abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció.
4. Als efectes previstos a l’article 34.5 de la Llei general de subvencions, la valoració
del compliment pel beneficiari de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social i del fet que no és deutor per resolució de procedència de reintegrament, així
com la seva forma d’acreditació, s’ha d’efectuar en els mateixos termes previstos a la
secció 3a del capítol III del títol preliminar d’aquest Reglament sobre requisits per
obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora.
No és necessari aportar una nova certificació si l’aportada a la sol·licitud de
concessió no ha excedit el termini de sis mesos de validesa.
Article 89. Pèrdua del dret al cobrament de la subvenció
1. Es produeix la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el
cas falta de justificació o de concurrència d’alguna de les causes previstes a l’article 37
de la Llei general de subvencions.
2. El procediment per declarar la procedència de la pèrdua del dret de cobrament
de la subvenció és l’establert a l’article 42 de la Llei general de subvencions.
Article 90. Devolució a iniciativa del perceptor
S’entén per devolució voluntària la que realitzi el beneficiari sense el requeriment
previ de l’Administració.
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A la convocatòria s’ha de donar publicitat dels mitjans disponibles perquè el
beneficiari pugui fer aquesta devolució.
Quan es produeixi la devolució voluntària, l’Administració ha de calcular els
interessos de demora d’acord amb el que preveu l’article 38 de la Llei general de
subvencions i fins al moment en què se’n va produir la devolució efectiva per part del
beneficiari.

TÍTOL III
DEL REINTEGRAMENT
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS45

Article 91. Reintegrament per incompliment de les obligacions establertes amb
motiu de la concessió de la subvenció
1. El beneficiari ha de complir tots i cadascun dels objectius, activitats, i projectes,
adoptar els comportaments que van fonamentar la concessió de la subvenció i complir
els compromisos assumits amb motiu d’aquesta. Altrament ha de procedir al
reintegrament total o parcial, atenent els criteris establerts a les bases reguladores de
la subvenció.
2. Quan la subvenció s’hagi concedit per finançar inversions o despeses de diferent
naturalesa, l’execució s’ha d’ajustar a la distribució acordada a la resolució de
concessió i, llevat que les bases reguladores o la resolució de concessió estableixin una
altra cosa, no es poden compensar uns conceptes amb altres.
3. En els casos previstos a l’apartat 1 de l’article 32 d’aquest Reglament, és
procedent el reintegrament proporcional si el cost efectiu final de l’activitat és inferior
al pressupostat.
Article 92. Reintegrament per incompliment de l’obligació de justificació
1. Quan transcorregut el termini atorgat per a la presentació de la justificació,
aquesta no s’hagi efectuat, s’ha d’acordar el reintegrament de la subvenció, amb el
requeriment previ establert a l’apartat 3 de l’article 70 d’aquest Reglament.
2. S’entén incomplerta l’obligació de justificar quan l’Administració, en les seves
actuacions de comprovació o control financer, detecti que en la justificació realitzada
pel beneficiari s’hi han inclòs despeses que no responen a l’activitat subvencionada,
que no han suposat un cost susceptible de subvenció, que han estat finançades per
altres subvencions o recursos, o que s’hagin justificat mitjançant documents que no
reflecteixen la realitat de les operacions.
3. En aquests casos, sense perjudici de les responsabilitats que puguin
correspondre, és procedent el reintegrament de la subvenció corresponent a
cadascuna de les despeses anteriors la justificació indeguda de les quals hagi detectat
l’Administració.

45

Aquest capítol constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquest Reglament).
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Article 93. Reintegrament per incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de
difusió del finançament públic rebut
És procedent el reintegrament per incompliment de l’adopció de les mesures de
difusió del finançament públic rebut quan el beneficiari no adopti les mesures
establertes en les bases reguladores ni les mesures alternatives proposades per
l’Administració i previstes a l’article 31.3 d’aquest Reglament.

CAPÍTOL II
PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT
SECCIÓ 1a
DISPOSICIONS GENERALS

Article 94. Regles generals
1. A l’acord pel qual s’iniciï el procediment de reintegrament, s’hi ha d’indicar la
causa que determina el seu inici, les obligacions incomplertes i l’import de la subvenció
afectat.
2. L’acord ha de ser notificat al beneficiari o, si s’escau, a l’entitat col·laboradora, i
se li ha de concedir un termini de quinze dies perquè al·legui o presenti els documents
que consideri pertinents.
3. L’inici del procediment de reintegrament interromp el termini de prescripció de
què disposa l’Administració per exigir el reintegrament, d’acord amb el que estableix
l’article 39 de la Llei general de subvencions.
4. La resolució del procediment de reintegrament ha d’identificar l’obligat al
reintegrament, les obligacions incomplertes, la causa de reintegrament que hi
concorre d’entre les previstes a l’article 37 de la Llei i l’import de la subvenció a
reintegrar, juntament amb la liquidació dels interessos de demora.
5. La resolució ha de ser notificada a l’interessat i se l’ha de requerir per fer el
reintegrament corresponent en el termini i en la forma que estableix el Reglament
general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.
Article 95. Quantitats a reintegrar per fundacions del sector públic estatal,
organismes o entitats de dret públic vinculades o dependents de l’Administració
General de l’Estat
Els deutes per raó d’acords de reintegrament que tinguin amb l’Administració
General de l’Estat les fundacions del sector públic estatal o els organismes o entitats
de dret públic vinculats o dependents d’aquella es poden extingir mitjançant la
deducció dels seus imports en futurs lliuraments o mitjançant la seva compensació
amb deutes de l’Administració General de l’Estat vençuts, líquids i exigibles.
SECCIÓ 2a
PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT A PROPOSTA
DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

Article 96. Inici del procediment de reintegrament a proposta de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat
1. Quan en l’informe emès per la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, en l’exercici del control financer de subvencions, s’hagi posat de manifest la
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concurrència d’alguna de les causes de reintegrament previstes a l’article 37 de la
Llei general de subvencions, i s’hagi proposat l’inici del procediment de
reintegrament en els termes establerts a l’article 51 de l’esmentada Llei, l’òrgan
gestor ha d’acordar l’inici del procediment de reintegrament o manifestar la
discrepància amb la seva incoació, en els termes establerts a la normativa reguladora
del control financer de subvencions.
2. L’acord d’inici del procediment de reintegrament s’ha d’adoptar en el termini
d’un mes des que es rebi l’informe i ha de traslladar el contingut de la proposta d’inici
de reintegrament formulada per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
3. L’acord ha de ser notificat al beneficiari o a l’entitat col·laboradora. Igualment,
l’acord d’inici ha de ser comunicat a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
4. El transcurs del termini d’un mes previst a l’article 51 de la Llei general de
subvencions sense que s’hagi iniciat el procediment de reintegrament en els termes
previstos a l’article 94 d’aquest Reglament, o, si s’escau, s’hagi plantejat l’oportuna
discrepància, té els efectes següents:
a) Queden automàticament aixecades les mesures cautelars que s’hagin adoptat
en el desplegament del control financer.
b) No es considera interrompuda la prescripció per les actuacions de control
financer de les quals la proposta d’inici del procediment porti causa.
c) L’òrgan gestor no queda alliberat de la seva obligació d’iniciar el procediment de
reintegrament, sense perjudici de les responsabilitats que derivin de la
prescripció del dret a iniciar l’esmentat procediment com a conseqüència de
l’incompliment de l’obligació dins el termini.
Article 97. Tràmit d’al·legacions
1. Rebuda la notificació de l’inici del procediment de reintegrament, l’interessat pot
presentar les al·legacions i la documentació que consideri oportunes, respecte als fets
posats de manifest en l’informe de control financer que van motivar l’inici del
procediment.
2. No s’han de tenir en compte en el procediment fets, documents o al·legacions
presentats pel subjecte controlat quan, havent pogut aportar-los en el control financer,
no ho hagi fet.
3. Quan el control financer hagi finalitzat com a conseqüència de resistència, excusa,
obstrucció o negativa, únicament són admissibles al·legacions i documentació tendents a
constatar que aquesta circumstància no es va produir durant el control, sense que es
pugui solucionar la falta de col·laboració una vegada conclòs el control financer.
Article 98. Valoració d’al·legacions
1. Si el beneficiari o el subjecte controlat no presenta al·legacions, l’òrgan
competent pot resoldre, sense cap altre tràmit, el procediment de reintegrament, en
els mateixos termes que conté l’acord d’inici del procediment i sense necessitat de
traslladar la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per a informe de
reintegrament, a què fa referència l’article següent.
2. En cas de presentació d’al·legacions, l’òrgan gestor ha d’expressar la seva opinió,
indicant quin és segons la seva opinió l’import exigible de reintegrament, i assenyalant
les causes per les quals se separa, si s’escau, de l’import inicialment exigit.
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Article 99. Informe de reintegrament
1. Les al·legacions presentades pel beneficiari i l’opinió de l’òrgan gestor han de ser
examinats per l’òrgan de control que ha emès l’informe de control financer de
subvencions i donen lloc a l’emissió de l’informe de reintegrament.
2. L’informe, que ha de ser emès en el termini d’un mes des de la recepció
completa de la documentació, ha de prendre com a punt de partida l’informe de
control financer o, si s’escau, la resolució de la discrepància manifestada, ha de valorar
les al·legacions i l’opinió de l’òrgan gestor i concloure concretant l’import de
reintegrament a exigir.
Article 100. Proposta de resolució de procediment de reintegrament
1. La proposta de resolució ha de traslladar el contingut de l’informe de
reintegrament.
2. Quan l’òrgan gestor no comparteixi el criteri recollit en l’informe de
reintegrament, amb caràcter previ a la resolució, ha de tramitar la discrepància en els
termes establerts a l’article 155 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària.
Article 101. Resolució del procediment de reintegrament
1. El règim de resolució del procediment de reintegrament s’ha d’ajustar al que
preveuen els articles 41 i 42 de la Llei general de subvencions.
2. Una vegada dictada resolució, i simultàniament a la seva notificació a l’interessat,
l’òrgan gestor ha de traslladar-la a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat,
a través de l’òrgan controlador corresponent.
3. Als efectes del que preveu el segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 51 de la
Llei general de subvencions, l’òrgan controlador pot requerir el gestor informació
sobre l’estat de tramitació dels expedients de reintegrament.

TÍTOL IV
PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 102. Procediment sancionador
1. El procediment administratiu sancionador a què es refereix l’article 67 de la Llei
s’ha d’ajustar al que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; el termini màxim en què s’ha de
notificar la resolució expressa és de sis mesos, tret que el dret de la Unió Europea
n’estableixi un altre de superior.46
2. El procediment sancionador s’inicia d’ofici, com a conseqüència de les actuacions
previstes a l’article 67.2 de la Llei i a l’article 11 del Reglament del procediment per a
l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost.47
Els òrgans de control financer, en els termes que preveu l’article següent, i els
òrgans i les entitats col·laboradores que en l’exercici de les seves funcions coneguin de

46

Apartat modificat pel Reial decret 887/2019, de 8 de març, esmentat en la nota 1.
Reglament derogat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la nota 30. Vid., ara, articles 58
a 64 de la Llei 39/2015.
47
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fets que puguin constituir infracció els han de posar en coneixement dels òrgans
competents per imposar les sancions. En les comunicacions s’hi han de fer constar
totes les circumstàncies que es considerin rellevants per a la qualificació de la infracció
i s’han d’aportar els mitjans de prova de què disposin.
3. Es consideren documents públics de valor probatori en els termes previstos a
l’article 137.348 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les diligències i els
informes en què es documentin les actuacions de control financer a què es refereix
l’article 50 de la Llei general de subvencions.
Article 103. Tramitació del procediment sancionador a proposta de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat
1. Si com a resultat del control financer, la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat emet una proposta d’inici d’expedient sancionador, l’òrgan competent ha
d’iniciar el procediment sancionador pels fets traslladats a la proposta.
Alternativament, ha de comunicar a l’òrgan controlador els motius pels quals
considera que no és procedent la iniciació del procediment.
2. En cas que l’interessat presenti al·legacions, l’instructor ha de sol·licitar informe a
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, que té caràcter preceptiu i
determinant per a la resolució del procediment, als efectes previstos a l’article 17 del
Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel
Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost.49
3. L’informe ha de ser emès per l’òrgan controlador en el termini d’un mes.
4. De la mateixa manera s’ha de procedir en fase de resolució del procediment
sancionador quan l’òrgan competent per resoldre acordi la realització d’actuacions
complementàries.
5. La resolució del procediment sancionador s’ha de comunicar a la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat per conducte de l’òrgan controlador.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera. Règim jurídic dels convenis subscrits entre
l’Administració General de l’Estat i les societats mercantils i fundacions del sector
públic estatal per al seu finançament
1. Els convenis que subscrigui l’Administració General de l’Estat amb societats
mercantils i fundacions del sector públic estatal per al seu finançament es regulen
d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària.
2. El contingut del conveni de col·laboració ha d’incloure les matèries previstes a
l’apartat 1 de l’article 68 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària, si bé s’hi pot excloure alguna d’aquestes quan per raó de l’objecte no
sigui necessària la seva incorporació a aquest.
48

La referència s’ha d’entendre feta a l’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la
nota 30.
49
Reglament derogat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la nota 30. Vid., ara, articles 77.6
i 80.3 de la Llei 39/2015.
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3. L’incompliment dels compromisos assumits per part de les societats mercantils i
les fundacions del sector públic estatal donen lloc als ajustos i les correccions que
s’estableixin en el mateix conveni.
4. Correspon a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat verificar la correcta
i adequada execució del conveni i dels resultats derivats de la seva aplicació, d’acord
amb el règim de control previst a l’apartat 1 de l’article 171 de l’esmentada Llei. Aquest
control no exclou el que pugui correspondre als respectius departaments o organismes
dels quals depenguin les entitats que hagin subscrit el conveni corresponent.
Disposició addicional segona. Crèdits concedits per l’Administració de l’Estat a
particulars sense interès o amb interès inferior al de mercat
1. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat i dels organismes públics i altres
entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents
d’aquella, els ministres han d’aprovar, per als crèdits dotats en els estats de despeses
en els seus respectius pressupostos, la normativa reguladora dels crèdits de
l’Administració a particulars sense interès o amb un interès inferior al de mercat i, si
no, són aplicables les prescripcions de la Llei general de subvencions, en els termes que
preveu la disposició addicional sisena d’aquesta, tot això sense perjudici del que
disposa l’apartat 3 d’aquesta disposició.
2. En cas que no hi hagi crèdit dotat inicialment, la normativa reguladora l’aprova el
Consell de ministres, amb caràcter previ a la tramitació de la modificació
pressupostària corresponent.
3. Per als crèdits sense interès o amb un interès inferior al del mercat que
concedeix l’Institut de Crèdit Oficial o altres entitats de dret públic dependents de
l’Administració General de l’Estat, té naturalesa de normativa reguladora els
procediments, instruccions o acords aprovats per l’òrgan administratiu competent per
a aquestes entitats, o els acords que a aquest efecte aprovi el seu Consell General, el
seu Consell d’Administració o òrgan directiu equivalent.
Disposició addicional tercera. Pagaments de subvencions i ajudes concedides amb
càrrec als fons europeus agrícoles
Derogada50
Disposició addicional quarta. Informació d’altres ajudes comunitàries a la base de
dades nacional de subvencions
Derogada51
Disposició addicional cinquena. Informació d’altres ajudes nacionals a la base de
dades nacional de subvencions
Derogada52
Disposició addicional sisena. Registre d’auditors a la Junta Consultiva de Subvencions
Amb la finalitat de facilitar el procediment de designació d’auditors a què es
refereix l’article 74 d’aquest Reglament, la Junta Consultiva de Subvencions pot crear
50

Disposició derogada pel Reial decret 130/2019, de 8 de març (§3).
Ídem nota anterior.
52
Ídem nota 50.
51
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un registre d’auditors al qual tenen accés els professionals inscrits com a exercents en
el Registre Oficial d’Auditors de Comptes dependent de l’Institut de Comptabilitat i
Auditoria de Comptes que així ho sol·licitin i es comprometin al compliment de les
normes a què es refereix l’apartat 1.b) de l’esmentat article.
Disposició addicional setena. Control dels fons europeus53
1. El control dels fons europeus que faci la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat com a autoritat d’auditoria, com a membre d’un grup d’auditors o com a
òrgan de control s’ha d’exercir d’acord amb el que estableix la normativa comunitària i
en els termes previstos en aquesta disposició.
Mitjançant una resolució de l’interventor general de l’Administració de l’Estat s’ha
d’aprovar anualment el pla de control de fons europeus que ha de contenir les
auditories d’operacions, les auditories de sistemes de gestió i control i altres
actuacions de control l’execució de les quals correspongui a la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat.
2. Els funcionaris de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en
l’exercici de les funcions de control de fons europeus, disposen de les facultats i els
deures establerts als articles 47 i 48 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
3. Els òrgans, organismes, entitats o beneficiaris en general objecte de control, així
com els tercers relacionats amb l’objecte d’aquest, estan obligats a prestar
col·laboració i facilitar tota la documentació que els sigui requerida en l’exercici de les
funcions de control de fons europeus que corresponen a la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per a la qual cosa els funcionaris designats per al control
tenen les facultats previstes a l’apartat 1 de l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, i a la normativa sobre control intern de l’Administració de l’Estat.
4. Les actuacions de control es poden documentar en diligències i informes, en els
termes que estableix l’apartat 1 de l’article 50 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
5. L’òrgan que hagi realitzat el control ha d’emetre un esborrany d’informe que s’ha
d’enviar a l’òrgan controlat perquè, en el termini de deu dies hàbils des de la recepció
de l’informe, formuli les al·legacions que consideri oportunes. Simultàniament, l’òrgan
de control ha de trametre l’esborrany esmentat a l’autoritat de gestió o autoritat
responsable i a l’autoritat de certificació del fons per al seu coneixement i, si s’escau,
perquè formuli les consideracions que consideri oportunes en el mateix termini.
Els informes d’auditories d’operacions, en les conclusions dels quals no es
continguin deficiències o irregularitats, es poden emetre directament sense necessitat
d’emetre i enviar a al·legacions l’esborrany d’informe.
6. Transcorregut el termini d’al·legacions, l’òrgan de control ha d’emetre l’informe.
Si no s’han rebut al·legacions o observacions en el termini assenyalat per fer-ho,
l’esborrany d’informe s’ha d’elevar definitivament a informe.
7. L’esborrany d’informe i l’informe s’han d’ajustar al model i el procediment de
tramitació que estableixi la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
8. Els informes d’auditoria han de ser remesos per l’òrgan de control als
destinataris següents:

53

Disposició modificada pel Reial decret 130/2019, de 8 de març (§3).
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a) A l’òrgan controlat.
b) A l’autoritat de gestió o autoritat responsable.
c) A l’autoritat de certificació.
9. En el control dels fons europeus que financin subvencions i ajudes nacionals, s’ha
de procedir de la manera següent:
a) Si en el transcurs del control es determina l’existència de circumstàncies que
puguin donar origen a la nul·litat o anul·lació de l’acte de concessió de la
subvenció, s’ha de comunicar tan aviat com es conegui a l’òrgan concedent de la
subvenció perquè procedeixi segons el que estableix l’article 36 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre.
b) Si com a resultat del control es detecta l’existència d’una causa de
reintegrament d’acord amb el que estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, l’òrgan de control ha de comunicar aquesta circumstància a
l’òrgan concedent de la subvenció perquè avaluï i, si s’escau, exigeixi el
reintegrament que correspongui, segons el procediment que preveu l’article 42
de la Llei; a aquest efecte no és aplicable el que estableix l’article 51 de la Llei
esmentada.
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha d’efectuar el control de les
actuacions dutes a terme per l’òrgan concedent mitjançant l’exercici de la modalitat de
control que en cada cas sigui procedent, tenint en compte la naturalesa de l’òrgan
concedent, de la irregularitat advertida i de la situació processal en què es trobi la
subvenció examinada.
10. En cas que els fets acreditats puguin donar lloc a l’exigència de responsabilitats
comptables o penals o constituir un altre tipus d’infraccions administratives, s’ha
d’actuar de conformitat amb el que estableix l’article 4.2 del Reial decret 2188/1995,
de 28 de desembre, pel qual es desplega el règim del control intern exercit per la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
11. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat pot subscriure convenis
amb les comunitats autònomes i les ciutats amb estatut d’autonomia per garantir
l’exercici de les funcions assignades a l’autoritat d’auditoria en els terminis previstos
als reglaments de la Unió Europea.
12. L’interventor general de l’Administració de l’Estat pot dictar les resolucions i les
circulars necessàries per al desplegament d’aquesta disposició addicional.
Disposició addicional vuitena. Controls sobre ajudes de la Unió Europea realitzats per
l’Agència Estatal d’Administració Tributària
1. En els controls realitzats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària en
aplicació del Reglament (CEE) núm. 4045/89, del Consell de les Comunitats Europees,
de 21 de desembre de 1989,54 és aplicable, en la mesura que no es contradigui amb la
legislació comunitària, el que disposen el títol III de la Llei general de subvencions i les
normes específiques que contenen els apartats següents.
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La referència s’ha d’entendre feta al Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola
Comú, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98,
(CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell (DOUE núm. L 347, de 20
de desembre de 2013).
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2. Les actuacions de control han de finalitzar amb l’emissió dels informes, que han
de constar de dues parts plenament diferenciades:
a) La primera part, que ha de contenir els aspectes organitzatius interns del
control. S’hi ha de fer referència a la preparació de les actuacions, l’anàlisi de
risc i, si s’escau, les propostes per a la planificació de futures actuacions.
b) La segona part, relativa a l’execució del control. S’hi han d’indicar els fets
acreditats en el curs de les actuacions i les conclusions que en derivin.
3. L’òrgan de control ha de comunicar a l’interessat exclusivament la data de
finalització del control i ha de remetre a l’òrgan gestor la part segona de l’informe
emès en els casos en què es consideri necessari iniciar un expedient de reintegrament
total o parcial de les subvencions concedides o quan per raons d’una altra índole així
es decideixi.
L’òrgan gestor ha d’incorporar la segona part de l’informe a l’expedient de
reintegrament i donar accés al seu contingut a l’interessat en la posada de manifest
d’aquest.
4. Quan l’òrgan de control consideri que els fets acreditats en el curs de les
actuacions de control puguin ser constitutius d’infracció administrativa, ha de
traslladar la proposta corresponent a l’òrgan competent per iniciar el corresponent
expedient sancionador, acompanyada de la documentació en què es fonamenti.
La proposta per iniciar l’expedient sancionador es pot incloure en la segona part de
l’informe emès per l’òrgan de control.
5. Quan l’òrgan de control consideri que els fets acreditats en el curs de les
actuacions de control puguin ser constitutius de delicte contra la Hisenda Pública o
altres delictes públics, s’ha de procedir d’acord amb el que estableix l’article 33 del
Reial decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general del
règim sancionador tributari.
Disposició addicional novena. Justificació de subvencions concedides per
l’Administració General de l’Estat a comunitats autònomes i entitats locals, així com
els seus organismes i entitats públiques vinculades o dependents d’aquestes
L’Estat ha de promoure la subscripció de convenis de col·laboració amb les
comunitats autònomes i les entitats locals, a fi que aquestes puguin justificar les
subvencions concedides per l’Estat a través d’un certificat emès pel titular de l’òrgan que
ha percebut la subvenció pel qual s’acrediti la realització de l’activitat i el compliment de
la finalitat de la subvenció, així com de l’informe emès per la Intervenció o òrgan de
control equivalent de la comunitat autònoma o de l’entitat local, que acrediti la veracitat
i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció.
Disposició addicional desena. Règim especial de les subvencions a formacions
polítiques55
Les subvencions estatals anuals previstes a la Llei orgànica 3/1987, de 2 de juliol, de
finançament de partits polítics,56 quan superin la quantia de 12 milions d’euros,
requereixen l’acord del Consell de ministres per autoritzar-ne la concessió o, en el cas
que així ho estableixi la normativa reguladora d’aquestes subvencions, de la Comissió
55

Aquesta disposició constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquest Reglament).
La referència s’ha d’entendre feta a la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels
partits polítics (BOE núm. 160, de 5 de juliol de 2007).
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Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics. Aquesta autorització no implica
l’aprovació de la despesa, que, en tot cas, correspon a l’òrgan competent per a la
concessió de la subvenció.
No es pot fer el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no acrediti que està
al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social en la
forma que determini el Ministeri d’Economia i Hisenda.
[...] Derogat57
Disposició addicional onzena. Control financer de subvencions de la Intervenció
General de la Seguretat Social58
El control financer sobre les subvencions concedides per les entitats gestores i
serveis comuns de la Seguretat Social l’exerceix la Intervenció General de la Seguretat
Social en els termes previstos en aquest Reglament.
Disposició addicional dotzena. Règim de les garanties en les subvencions per al
foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica59
Sense perjudici del que estableix aquest Reglament, en les subvencions destinades a
fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica convocades pel
Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, quan les garanties revesteixin la
modalitat d’aval atorgat per una entitat bancària o per una societat de garantia
recíproca es poden constituir en el mateix organisme, el qual s’encarrega de la seva
cancel·lació o execució. En qualsevol altre cas, les garanties s’han de constituir a la
Caixa General de Dipòsits.
Disposició addicional tretzena. Designació d’assessors o pèrits per a la verificació de
la realitat de la inversió en el marc del control financer de les subvencions 60
1. En l’exercici de les facultats previstes a l’article 47.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, quan sigui necessària la possessió de coneixements tècnics especials,
l’òrgan de control pot sol·licitar a l’Oficina Nacional d’Auditoria la designació
d’assessors o pèrits per a la verificació de la realitat de la inversió o dels elements
emprats i, en particular, per a la verificació de la realitat del projecte i el lliurament del
bé o servei de manera plenament d’acord amb les condicions establertes.
Per poder sol·licitar un assessor o pèrit és necessari que concorrin els requisits
següents:
a) Que l’assessoria o el peritatge es pugui efectuar en el moment d’execució del
control. No es pot sol·licitar un assessor o pèrit per a l’examen de béns que
hagin patit transformacions essencials o que tinguin la naturalesa de
subministraments no inventariables.
b) Que no es pugui verificar l’operació a través d’informació que consta a
l’expedient o d’una altra d’accessible per l’equip de control, o quan no hi hagi
altres proves alternatives per obtenir una evidència que permetin determinar la
realitat de l’operació o estimar el seu valor de manera raonable.
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Paràgraf derogat pel Reial decret 130/2019, de 8 de març (§3).
Aquesta disposició constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquest Reglament).
59
Ídem nota anterior.
60
Disposició afegida pel Reial decret 130/2019, de 8 de març (§3).
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c) Que el risc estimat a priori pel director del control excedeixi el 20% del valor
declarat per l’interessat i que aquest risc superi els 120.000 euros en termes de
subvenció o ajuda equivalent.
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat pot ometre algun dels requisits
anteriors en el cas de possible concurrència de delicte, de control de fons europeus o
d’altres circumstàncies excepcionals degudament justificades.
2. La designació de personal assessor ha de seguir el procediment següent:
a) L’òrgan de control ha de proposar a l’Oficina Nacional d’Auditoria la designació
de personal assessor per a la verificació de la realitat de la inversió, amb la
justificació de la seva proposta.
b) Amb la valoració prèvia de la procedència de la proposta, el director de l’Oficina
Nacional d’Auditoria ha de dirigir una sol·licitud de nomenament d’assessor a un
dels delegats que hi hagi a la base de dades elaborada per la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat als efectes previstos a l’article 28.3 del Reial
decret 2188/1995, de 28 de desembre, pel qual es desplega el règim del control
intern exercit per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, i les
disposicions de desplegament, i s’han de seguir per a la seva elecció els mateixos
criteris que conté el precepte esmentat per a la designació d’assessors en la
intervenció de la comprovació material de la inversió.
c) El delegat al qual es dirigeixi la sol·licitud ha de comunicar al director de l’Oficina
Nacional d’Auditoria el nomenament de l’assessor per a la verificació de la
realitat de la inversió, així com a l’òrgan de control proponent.
3. Sense perjudici de tot això, el director de l’Oficina Nacional d’Auditoria pot
sol·licitar a l’interventor general de l’Administració de l’Estat la designació com a
assessor d’un funcionari destinat als altres òrgans o dependències de la Intervenció
General, quan així ho consideri convenient per les característiques o la naturalesa de
la inversió.
4. Una vegada feta la verificació de la realitat de la inversió amb assessorament tècnic,
l’òrgan de control ha de comunicar a l’Oficina Nacional d’Auditoria la seva finalització, així
com les incidències que puguin sorgir en relació amb aquestes actuacions.
L’assessor o pèrit ha de procedir d’acord amb el seu lleial saber i entendre, i ha de
reflectir per escrit els resultats de les tasques d’assessorament, que han de formar part
de la documentació de les actuacions de control. L’assessor pot denegar l’emissió
d’opinió en cas que consideri que no disposa de la informació necessària.
5. La realització de la labor d’assessorament a què es refereix aquesta disposició es
considera part integrant de les funcions del lloc de treball dels assessors o pèrits, i els
seus superiors jeràrquics han de col·laborar en la prestació adequada d’aquest servei.
6. L’assessor o pèrit ha de guardar la deguda confidencialitat i sigil de les actuacions
de control en què participi.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera. Adaptació dels plans estratègics
En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament s’ha de
portar a terme l’adequació a aquest dels plans estratègics de subvencions o dels plans i
programes sectorials vigents.
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Disposició transitòria segona. Exoneració de presentació de certificació per a
acreditació de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, el ministre
d’Economia i Hisenda ha d’aprovar l’ordre per la qual s’estableixin les subvencions per
a les quals, en virtut del que preveu el número 5 de l’article 24 d’aquest Reglament, es
declari l’exoneració de presentació de certificació que acrediti el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, perquè hi concorren circumstàncies
degudament justificades, derivades de la naturalesa, el règim o la quantia de l’ajuda
o subvenció.
Mentre aquesta no s’aprovi, continuen vigents l’Ordre de 28 d’abril de 1986, del
Ministeri d’Economia i Hisenda, sobre justificació del compliment d’obligacions
tributàries per beneficiaris de subvencions concedides amb càrrec als pressupostos
generals de l’Estat; l’Ordre de 25 de novembre de 1987, del Ministeri d’Economia i
Hisenda, sobre justificació del compliment de les obligacions de la Seguretat Social per
beneficiaris de subvencions concedides amb càrrec als pressupostos generals de
l’Estat; i la Resolució de 28 d’abril de 1986, de la Secretaria General d’Hisenda,
d’exoneracions de subvencions del compliment dels requisits que preveu l’Ordre de 28
d’abril de 1986, del ministre d’Economia i Hisenda sobre acreditació del compliment
d’obligacions tributàries per beneficiaris de subvencions concedides amb càrrec als
pressupostos generals de l’Estat.
Disposició transitòria tercera. Aplicació del règim de la base de dades nacional de
subvencions en l’àmbit de l’Administració de l’Estat
Sense perjudici del que estableix la disposició derogatòria única del Reial decret pel
qual s’aprova aquest Reglament, fins que el ministre d’Economia i Hisenda estableixi el
desplegament del que disposa la secció 6a del capítol III del títol preliminar d’aquest
Reglament, en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes
autònoms se segueix aplicant l’article 46 del Reial decret 2188/1995, de 28 de
desembre, pel qual es desplega el règim del control intern exercit per la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, l’Ordre ministerial de 13 de gener de 2000 per la
qual es regula la remissió d’informació sobre subvencions i ajudes públiques per a la
creació de la Base de dades nacional a què es refereix l’article 46 del Reial
decret 2188/1995, de 28 de desembre, pel qual es desplega el règim de control intern
exercit per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, i la Resolució de 29 de
maig de 2003, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es
modifiquen les especificacions tècniques i l’estructura lògica de la informació en
l’intercanvi d’informació amb els òrgans gestors de subvencions i ajudes públiques.
Disposició transitòria quarta. Aplicació del règim de la Base de dades nacional de
subvencions en l’àmbit de les comunitats autònomes61
En l’àmbit de les comunitats autònomes, els òrgans a què es refereixen els
apartats 1 i 2 de l’article 3662 d’aquest Reglament que no puguin habilitar els
procediments necessaris per al subministrament de la informació en els termes
establerts pel ministre d’Economia i Hisenda en desplegament del que disposa la
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Aquesta disposició constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquest Reglament).
Vid. nota 29.
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secció 6a del capítol III del títol preliminar63 d’aquest Reglament, poden sol·licitar
justificadament a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, a través dels
òrgans previstos a l’article 36.4.a)64 d’aquest Reglament, un ajornament de les seves
obligacions fins a l’1 de gener de 2008, si bé aquest ajornament del moment de
l’enviament d’informació no exonera de l’obligació de subministrar tota la informació
sobre les subvencions a les quals sigui aplicable aquest Reglament des de la data de la
seva entrada en vigor.
Disposició transitòria cinquena. Aplicació del règim de la base de dades nacional de
subvencions en l’àmbit de les entitats locals65
En l’àmbit de l’Administració local, els òrgans a què es refereixen els apartats 1 i 2
de l’article 3666 d’aquest Reglament que no puguin habilitar els procediments
necessaris per al subministrament de la informació en els termes establerts pel
ministre d’Economia i Hisenda en desplegament del que disposa la secció 6a del
capítol III del títol preliminar67 d’aquest Reglament, poden sol·licitar justificadament a
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, a través dels òrgans previstos a
l’article 36.4 b)68 d’aquest Reglament, un ajornament de les seves obligacions fins a l’1
de gener de 2008, si bé aquest ajornament del moment de l’enviament d’informació
no exonera de l’obligació de subministrar tota la informació sobre les subvencions a les
quals sigui aplicable aquest Reglament des de la data de la seva entrada en vigor.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera. Normes de caràcter bàsic i no bàsic
1. 69Les disposicions del present Reglament es dicten a l’empara de
l’article 149.1.13a, 14a i 18a de la Constitució, i constitueixen normativa bàsica de
l’Estat de conformitat amb la disposició final segona de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, llevat dels següents capítols, seccions, articles, part
d’aquests o disposicions que s’enumeren:
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 7.2.
Capítol II del títol preliminar.
Secció 1a del capítol III del títol preliminar.
Article 17.
Article 21.
Article 24.
Article 25.

63

Ídem nota anterior.
Vid. nota 29.
65
Aquesta disposició constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquest Reglament).
66
Vid. nota 29.
67
Ídem nota anterior.
68
Vid. nota 29.
69
Apartat modificat pel Reial decret 130/2019, de 8 de març (§3).
64
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Article 26.
Article 27.
Article 29.
Article 31.
Article 32.
Secció 7a del capítol III del títol preliminar.
Capítol I del títol I, llevat de l’article 55.
Capítol II del títol I.
Capítol III del títol I, llevat de l’apartat 1 de l’article 65, el primer paràgraf de
l’apartat 1 de l’article 66 i el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 67.
Capítol II del títol II.
Capítol IV del títol II.
Capítol V del títol II.
Capítol II del títol III.
Títol IV.
Disposició addicional primera.
Disposició addicional segona.
Disposició addicional tercera.
Disposició addicional sisena.
Disposició addicional setena.
Disposició addicional vuitena.
Disposició addicional novena.
Disposició addicional tretzena.
Disposició transitòria primera.
Disposició transitòria segona.
Disposició transitòria tercera.
2. Les disposicions exceptuades a l’apartat anterior són únicament d’aplicació en
l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, de les entitats que integren
l’Administració local i dels organismes i altres entitats de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia vinculades o dependents d’aquestes.
No obstant això, respecte a les comunitats autònomes amb competències
assumides en matèria de règim local, el Reglament s’aplica a les entitats que integren
l’Administració local en l’àmbit territorial de les esmentades comunitats autònomes,
d’acord amb el que estableix l’apartat 1 d’aquesta disposició.
Disposició final segona. Desplegament normatiu
S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda perquè mitjançant ordre ministerial
estableixi les normes que regulin els procediments relatius a la justificació de
subvencions mitjançant l’ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.70

70

Vid. Ordre EHA/2261/2007, de 17 de juliol, esmentada en la nota 43.
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REIAL DECRET 130/2019, DE 8 DE MARÇ, PEL QUAL ES REGULEN
LA BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS I LA PUBLICITAT
DE LES SUBVENCIONS I LA RESTA D’AJUTS PÚBLICS1
(BOE núm. 77, de 30 de març de 2019)

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte
Aquest Reial decret té per objecte regular la base de dades nacional de subvencions
(en endavant, BDNS) i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques, en
desplegament de les previsions que contenen la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la normativa europea en matèria d’ajudes d’Estat i
ajudes de minimis.
Article 2. Àmbit objectiu de la BDNS
1. La BDNS ha de contenir informació sobre totes les subvencions i les ajudes
públiques següents:
a) Els lliuraments dineraris sense contraprestació que preveu l’article 3 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre.
b) Les ajudes en espècie que preveu la disposició addicional cinquena de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre.
c) Els avals i altres garanties, préstecs, aportacions de finançament de risc,
avançaments reemborsables i altres mesures de caràcter financer que suposin
un avantatge econòmic a favor dels seus beneficiaris, excepte quan es dirigeixin
a les administracions públiques que preveu l’article 3.1 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre.
d) Els beneficis fiscals i els beneficis en les cotitzacions a la Seguretat Social que
tinguin la consideració d’ajuda d’estat perquè impliquen un avantatge econòmic
de caràcter selectiu, sempre que superin els llindars mínims que exigeixen les
normes comunitàries.
e) Les subvencions i altres ajudes a partits polítics.
f) Qualsevol altra ajuda de caràcter no fiscal que es consideri, als efectes del dret
de la Unió Europea, com a ajuda estatal d’acord amb el que preveuen
l’article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea i les normes que el
despleguin.
2. La BDNS ha de contenir informació respecte a totes les subvencions i les ajudes
públiques que defineix l’apartat anterior, independentment del fet que aquesta

1

Cal tenir en compte que aquest Reial decret s’ha vist afectat per la STC 37/2021, de 18 de febrer (BOE
núm. 69, de 22 de març de 2021).
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informació es publiqui o no en virtut dels requeriments de publicitat i transparència
establerts legalment.
3. La BDNS també ha de contenir informació sobre les condemnes i les sancions
consistents en la prohibició per accedir a noves subvencions o ajudes públiques
imposades mitjançant sentències fermes en els supòsits que assenyala la lletra a) de
l’apartat 13.2 o mitjançant resolucions fermes que preveu la lletra h) del mateix
apartat de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
4. A la BDNS es pot incorporar qualsevol altra informació que contribueixi al
compliment de les seves finalitats. El subministrament d’informació s’ha de dur a
terme dins de les possibilitats de cessió previstes legalment, i ha de propiciar les
solucions més eficaces que, en cada moment, permeti l’estat de la tecnologia.
Article 3. Àmbit subjectiu de la BDNS
1. La BDNS ha de contenir informació de totes les subvencions i les ajudes
públiques recollides a l’article anterior que concedeixin:
a) L’Administració General de l’Estat.
b) Les administracions de les comunitats autònomes.
c) Les entitats que integren l’Administració local.
d) El sector públic institucional, al qual es refereix l’article 2 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En tot cas, la BDNS ha de recollir informació de les subvencions i les ajudes
públiques que concedeixin els ens integrants del sector públic institucional previstos a
l’Inventari d’entitats del sector públic estatal, autonòmic i local que preveu l’article 82
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
La BDNS ha de recollir igualment la informació que subministrin, segons el que
preveu aquest Reial decret, els òrgans constitucionals de l’Estat, els òrgans legislatius i2
de control autonòmics i altres òrgans i entitats de dret públic.
2. En el cas de subvencions o ajudes finançades totalment o parcialment amb
càrrec a fons europeus la informació l’han de subministrar igualment les
administracions públiques i altres entitats previstes en aquest article, segons el que
preveu l’apartat 1 de l’article 10.
3. L’obligació de subministrament d’informació que estableix l’article 20.4 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, és exigible igualment encara que les subvencions i
altres ajudes públiques es tramitin a través d’entitats col·laboradores, ja es tracti
d’administracions públiques, entitats financeres, federacions representatives d’algun
sector econòmic o grup d’interès, fundacions públiques o qualsevol entitat pública o
privada sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica.
4. Quan els mateixos fons siguin objecte de diverses convocatòries de subvencions
successives, perquè els atorga en primer lloc una Administració de manera acumulada
a una o diverses entitats perquè al seu torn s’encarreguin de la convocatòria de
subvencions per a la seva distribució entre els beneficiaris, s’han de registrar a la BDNS
les dues convocatòries i les seves concessions corresponents.
5. En altres casos, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat pot establir el
règim de formalització que contribueixi de la millor manera possible a les finalitats de

2

Incís declarat inconstitucional i nul per la STC 37/2021, de 18 de febrer, esmentada en la nota 1.
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la BDNS. En cap cas aquesta formalització ha d’alterar la posició jurídica de cada entitat
segons el règim que s’hagi configurat en la subvenció corresponent.

CAPÍTOL II
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ A LA BDNS

Article 4. Contingut de la informació que s’ha de subministrar a la BDNS
S’ha de subministrar la informació següent a la BDNS:
a) Informació sobre la normativa reguladora, les convocatòries, les concessions, els
pagaments fets, les resolucions del procediment de reintegrament i les
resolucions fermes del procediment sancionador.
En el cas de subvencions de concessió directa i d’ajudes públiques, el contingut
esmentat s’ha d’adequar a les seves circumstàncies especials.
No obstant això, no és obligatori subministrar informació de les resolucions de
concessió, i de les fases posteriors corresponents, quan l’import anual atorgat
pel mateix òrgan o entitat a un mateix beneficiari no superi la quantitat total
de 100 euros.
b) La informació sobre beneficis fiscals i beneficis en les cotitzacions a la Seguretat
Social s’ha de subministrar respecte a les ajudes individuals que superin els
llindars de publicitat previstos en la normativa comunitària per a les ajudes
estatals; el contingut que s’ha de subministrar ha d’identificar el benefici aplicat,
el contribuent, l’import de l’avantatge econòmic obtingut i altra informació que
permeti donar compliment a les obligacions sobre publicitat d’ajudes d’Estat
imposades per la normativa europea, sense perjudici del compliment adequat
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i les lleis aplicables en
matèria de Seguretat Social.
c) Les dades identificatives, així com el període durant el qual no poden tenir la
condició de beneficiari o entitat col·laboradora les persones o entitats que han
incorregut en alguna de les prohibicions que preveuen les lletres a) i h) de
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
d) Informació sobre subvencions en què s’hagin inclòs, en la valoració, actuacions
de consecució efectiva de la igualtat entre dones i homes o actuacions d’atenció
a víctimes de les diferents formes de violència contra la dona, per part de les
entitats sol·licitants.
Article 5. Procediment per al subministrament d’informació
1. El subministrament d’informació s’ha de fer a través del sistema d’informació
que determini la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, amb la utilització
d’un certificat electrònic reconegut d’acord amb el que preveu la normativa europea i
espanyola en matèria d’identificació electrònica i serveis de confiança per a les
transaccions electròniques, i d’acord amb les especificacions i el format que
s’estableixin en compliment del que preveu aquest Reial decret, en col·laboració, en
tot cas, amb les administracions públiques i les entitats afectades.
2. La informació corresponent a subvencions i ajudes públiques s’ha de
subministrar en els terminis següents:
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a) La informació inicial de cada nova línia de subvenció o ajuda pública s’ha de
subministrar a la BDNS en els termes que estableix l’article 6.
b) La resta de la informació, referida a la concessió, el pagament i, si s’escau, la
referida al procediment de reintegrament i el procediment sancionador, s’ha de
subministrar de manera continuada a mesura que es vagin produint els fets
registrables; en qualsevol cas, s’ha d’aportar abans que finalitzi el mes següent
al de la seva producció.
3. La informació sobre beneficis fiscals i beneficis en les cotitzacions a la Seguretat
Social s’ha de proporcionar a la BDNS almenys un mes abans del termini màxim
establert per la normativa europea per a la publicació d’aquestes ajudes; en concret,
tret que la normativa europea estableixi un termini diferent a dotze mesos, s’ha de
subministrar la informació a la BDNS dins dels onze mesos posteriors a les dates
següents:
a) En el cas d’autoliquidacions, el dia últim del termini per a la presentació de
l’autoliquidació.
b) En el cas de liquidacions practicades per l’Administració, la data de la liquidació.
4. La informació sobre les prohibicions d’obtenir la condició de beneficiari o
d’entitat col·laboradora les ha de subministrar:
a) En el cas de sentències fermes, el Ministeri de Justícia, en els termes que preveu
la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
b) En el cas d’infraccions administratives, l’òrgan concedent de la subvenció en què
es comet la infracció o, en altres casos, les autoritats que imposin la sanció.

CAPÍTOL III
TRAMITACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES

Article 6. Tramitació de la convocatòria
1. La base de dades nacional de subvencions, en la seva qualitat de sistema nacional
de publicitat de subvencions i ajudes públiques, ha de publicar les convocatòries de totes
les subvencions i les ajudes públiques que preveu aquest Reial decret.
2. Una vegada establertes les bases reguladores, que s’han d’aprovar segons el
procediment establert per a les disposicions normatives, s’ha de tramitar la
convocatòria. Immediatament abans de la publicació al diari oficial oportú, s’ha de
registrar la informació que s’ha d’incloure a la BDNS pels mitjans electrònics que
aquesta proporcioni, acompanyada del text de la convocatòria i del seu extracte.
Després de registrar la informació, la BDNS ha de posar l’extracte de la convocatòria
a disposició del diari oficial per a la seva publicació. L’eficàcia de la convocatòria es
produeix amb la publicació de l’extracte al diari oficial.
El diari oficial és el que a aquest efecte hagi indicat l’òrgan convocant. En la
publicació de l’extracte ha de constar el codi d’identificació que hagi assignat la BDNS a
la convocatòria. L’extracte no pot contenir informació que no s’hagi recollit en el text
de la convocatòria.
La publicació dels extractes que sigui procedent efectuar en el Butlletí Oficial de
l’Estat s’ha de dur a terme a la secció d’anuncis.
3. En els casos en què les comunitats autònomes optin per prescindir de la
intermediació de la BDNS per a la publicació al seu diari oficial, únicament s’ha de
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registrar la informació que s’ha d’incloure a la BDNS acompanyada del text de la
convocatòria, una vegada que aquesta s’hagi aprovat i amb antelació suficient perquè
els interessats puguin presentar les seves sol·licituds dins del termini establert.
4. En les subvencions o les ajudes públiques en què no sigui preceptiva la
convocatòria, s’ha de trametre la informació que s’ha d’incloure en la BDNS
immediatament després que es publiqui la disposició reguladora si es tracta de
subvencions o ajudes amb destinataris indeterminats, o quan es registri la concessió en
la resta dels casos.
5. La BDNS ha de publicar la convocatòria en el seu lloc web una vegada que hagi
posat a disposició del diari oficial l’extracte corresponent o immediatament que rebi la
informació en la resta dels casos.
6. Qualsevol modificació de la convocatòria sorgida després del seu registre a la
BDNS s’ha de tramitar en els mateixos termes previstos per a les convocatòries;
la BDNS ha de mostrar públicament el text de cada convocatòria i les seves
modificacions posteriors.
En cas d’anul·lació de la convocatòria, l’acord s’ha de publicar a la BDNS,
independentment dels altres mitjans que s’hagin previst a la convocatòria.
La BDNS pot operar com a mitjà en què s’efectuïn les successives publicacions del
procediment de concessió quan així ho hagi previst la convocatòria, tal com estableix
l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
7. A l’efecte de permetre el seu tractament homogeni i la seva consulta per part de
tots els ciutadans, la informació que s’ha d’incloure a la BDNS s’ha de formalitzar en
castellà, si bé el títol i el text de la convocatòria i dels seus extractes es poden
trametre, a més d’en castellà, també en una altra llengua cooficial.
8. Els òrgans i les entitats que participin en aquest procés s’han de relacionar entre
si a través de mitjans electrònics que assegurin la interoperabilitat i la seguretat dels
sistemes i les solucions adoptats per cadascun d’aquests. Els textos de les
convocatòries i dels extractes són responsabilitat de l’òrgan o l’entitat que hagi
subministrat la informació a la BDNS. L’òrgan competent ha d’aportar el contingut de
l’extracte de la convocatòria a la BDNS, que ha de generar un document en format
estructurat que s’ha de signar amb un segell electrònic basat en un certificat electrònic
reconegut o qualificat que compleixi els requisits exigits per la legislació de signatura
electrònica, per a la seva posada a disposició del diari oficial corresponent.
9. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de determinar l’estructura
i el format en què es transmetin les dades i els documents electrònics, entre els
admesos a la Norma tècnica d’interoperabilitat del catàleg d’estàndards (i les seves
evolucions posteriors), aprovada mitjançant la Resolució de 3 d’octubre de 2012 de la
Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques.

CAPÍTOL IV
PUBLICITAT I CESSIÓ DE LA INFORMACIÓ DE LA BDNS

Article 7. Publicitat de les subvencions i les ajudes públiques
1. A l’efecte de donar compliment a les obligacions de publicitat i transparència en
els termes que preveuen els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la
129

§3
base de dades nacional de subvencions opera com a sistema nacional de publicitat de
subvencions i ajudes públiques i és el lloc web que, amb caràcter exhaustiu, publica les
ajudes d’estat i les ajudes de minimis en l’àmbit nacional en compliment del que
preveu la normativa europea.
La informació ha d’estar disponible a les adreces www.subvenciones.gob.es i
www.infosubvenciones.es.
2. En la publicació s’ha de recollir la informació sobre subvencions i ajudes
públiques segons el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, la normativa emanada de la Unió Europea sobre
transparència d’ajudes públiques i totes les altres normes que siguin aplicables.
3. També s’ha de publicar informació de les sancions fermes imposades per
infraccions molt greus en els termes que recull l’article 20.9 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, quan així ho acordi l’autoritat competent, que ha de resoldre igualment
sobre el temps durant el qual la sanció ha d’estar publicada a la BDNS.
4. L’accés a la informació s’ha de proporcionar d’acord amb els principis que
estableixen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, la Llei 37/2007, de 16 de novembre,
sobre reutilització de la informació del sector públic, i la seva normativa de
desplegament, així com la resta de la normativa sobre accés a la informació pública
que sigui aplicable.
5. De conformitat amb el que disposa l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, s’han de publicar, en els termes que expressa l’article esmentat, les
subvencions concedides. Quan s’hagin de publicar dades personals dels beneficiaris
persones físiques, s’han de complir, en tot cas, els principis i la normativa de protecció
de dades, inclosa la manera com s’han de publicar les dades personals identificadores
del beneficiari. Les dades personals publicades han de ser exclusivament les
necessàries per a la finalitat del tractament.
No obstant això, no s’han de publicar les subvencions o les ajudes públiques
concedides a persones físiques quan:
a) La informació que conté la BDNS o el mateix objecte de la convocatòria
proporcioni informació o dades especialment protegides dels beneficiaris o
relatives a les categories especials de dades relacionades als articles 9 i 10 del
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
b) La persona física està en una situació de protecció especial que es pugui agreujar
amb la cessió o la publicació de les seves dades personals, en particular, quan sigui
víctima de violència de gènere o d’altres formes de violència contra la dona.
En el primer cas, l’òrgan convocant ho ha d’assenyalar expressament en la
convocatòria si així s’ha previst a les bases reguladores.
En el segon cas, l’òrgan convocant ha d’anonimitzar la informació que consta a la
BDNS, d’ofici o a instància de l’interessat. Quan la persona física sigui víctima de
violència de gènere, s’ha d’aplicar el que preveu el protocol de col·laboració que
s’elabori de conformitat amb la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
6. Quan la publicació de les subvencions concedides suposi un perjudici dels que
preveu l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i sigui
130

§3
procedent limitar la publicitat de les subvencions concedides segons el que estableix el
seu apartat 2, l’òrgan convocant ho ha de recollir a la convocatòria.
7. De conformitat amb el que disposa l’article 8.e) de la Llei 37/2007, de 16 de
novembre, la informació publicada a través del sistema nacional de publicitat de
subvencions i ajudes públiques que contingui dades personals només es pot reutilitzar
amb la finalitat de controlar el funcionament de l’activitat pública com a instrument
per a la millora de la seva gestió o amb finalitats d’arxiu en interès públic, finalitats de
recerca científica o històrica o per a finalitats estadístiques. Els reutilizadors han
d’anonimitzar prèviament les dades personals.
8. La informació sobre concessions ha d’estar publicada durant els quatre anys
naturals següents a l’any en què es va concedir la subvenció, i l’ha de retirar
automàticament la mateixa BDNS transcorregut aquest termini. En el cas de
concessions a favor de persones físiques, la publicitat es redueix a l’any de concessió i
a l’any següent. No obstant això, aquests terminis s’han de substituir pels establerts a
la normativa europea, en cas que aquesta assenyali terminis superiors.
9. La BDNS ha de proveir, en les comunitats autònomes o les entitats locals que ho
sol·licitin, un servei particularitzat que publiqui la informació referent a les subvencions
i les ajudes públiques concedides per l’Administració sol·licitant, a fi que pugui donar
compliment als requeriments de transparència que estableix la Llei 19/2013, de 9 de
desembre. La publicitat i la reutilització de les dades s’ha de regir per les mateixes
normes establertes respecte a la mateixa BDNS.
10. Quan, en virtut del que preveu l’article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
les entitats sense ànim de lucre que persegueixin exclusivament finalitats d’interès
social o cultural i tinguin un pressupost inferior a 50.000 euros estiguin obligades a
publicar les subvencions i les ajudes públiques rebudes, s’entén complerta aquesta
obligació quan aquestes subvencions i ajudes públiques apareguin publicades al
sistema nacional de publicitat de subvencions i ajudes públiques. Aquesta previsió
també és aplicable a les petites i mitjanes empreses, tal com es defineixen a la
Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de
microempreses, petites i mitjanes empreses. Els beneficiaris de les subvencions i les
ajudes públiques han d’instar els òrgans concedents perquè reparin les omissions o els
errors que detectin en la seva publicació; quan tinguin pàgines web corporatives, han
d’indicar de manera precisa que la informació esmentada està publicada al sistema
nacional de publicitat de subvencions i ajudes públiques, l’adreça electrònica del qual,
www.infosubvenciones.es, han d’assenyalar expressament.
Article 8. Cessió de les dades que conté la BDNS
1. Excepte pel que es preveu en matèria de publicitat de la BDNS, el seu contingut
té caràcter reservat, i és aplicable, pel que fa al dret d’accés, el que estableix l’apartat
segon de la disposició addicional primera de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
2. L’accés al seu contingut s’ha de fer segons els procediments i amb l’àmbit
establert a l’article 20.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Les autoritats, els empleats públics i la resta de personal que per raó del seu càrrec
o funció tinguin coneixement de les dades que conté la BDNS estan obligats a guardar
un sigil rigorós i observar un secret estricte; només poden accedir a les dades i la
informació que hagin de conèixer per raons del servei. L’accés al contingut de la BDNS
està regulat pel que preveu la normativa sobre política de seguretat dels sistemes
131

§3
d’informació de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat.3
3. La informació s’ha de cedir per mitjans electrònics. La Intervenció General de
l’Administració de l’Estat ha de donar resposta a les peticions d’informació més
freqüents que facin els diferents òrgans i entitats públiques a través de la Plataforma
d’Intermediació de Dades de les Administracions Públiques.

CAPÍTOL V
RÈGIM DE RESPONSABILITATS

Article 9. Administració i custòdia de la BDNS
1. La BDNS és un sistema integrat per la informació aportada per diferents
administracions i òrgans; cadascun d’aquests manté la propietat i la responsabilitat del
contingut subministrat a la BDNS. Correspon a la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat:
a) Administrar, custodiar i garantir la conservació de la informació continguda a la
base de dades.
b) Determinar els instruments de comunicació d’informació a la BDNS i per a la
publicitat i la cessió del seu contingut.
c) Autoritzar els accessos a la base de dades nacional de subvencions en els termes
que preveu la normativa aplicable.
d) Dictar les instruccions oportunes, en els termes que recull l’article 20.10 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre.
2. El control i la seguretat de les dades que conté la BDNS s’han de regir pel que
disposa la normativa de protecció de dades personals vigent en cada moment, així com
pel que assenyalen el Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema
Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica, i la Resolució de 21 de
desembre de 2015 de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es
regula la política de seguretat dels sistemes d’informació de la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
3. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat és l’òrgan davant del qual
s’ha d’exercir el dret d’accés. Els drets d’oposició, rectificació i cancel·lació s’han
d’exercir davant de l’òrgan responsable del subministrament de la informació.
Article 10. Responsabilitat del subministrament de la informació a la BDNS
1. Les administracions públiques i altres entitats previstes a l’article 3 estan
obligades, sense necessitat d’un requeriment previ, a subministrar la informació que
preveu aquest Reial decret.
Són responsables del subministrament de la informació a la BDNS els titulars dels
òrgans indicats a l’article 20.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

3

Vid. Ordre HAP/1953/2014, de 15 d’octubre, per la qual s’aprova la política de seguretat de la
informació en l’àmbit de l’administració electrònica del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
(BOE núm. 260, de 27 d’octubre de 2014) i Resolució de 21 de desembre de 2015, de la Secretaria
d’Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es regula la política de seguretat dels sistemes
d’informació de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (BOE núm. 6, de 7 de gener de 2016).
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Els responsables del subministrament de la informació han d’implantar les mesures
que garanteixin la integritat, l’autenticitat i l’exhaustivitat de la informació
subministrada a la BDNS.
A cada comunitat autònoma o a cada entitat local s’ha de designar un únic
administrador institucional, que ha d’actuar com a interlocutor amb la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, ha de dur a terme les actuacions d’administració
de la BDNS en el seu àmbit i ha de controlar la implantació i l’aplicació de les mesures
dirigides a garantir el subministrament correcte d’informació a la BDNS i l’ús adequat
del seu contingut.
2. Si com a conseqüència de l’incompliment de l’obligació que preveu l’apartat
anterior es dona lloc a la concessió d’una subvenció a un beneficiari que ha incorregut
en una causa que, si s’hagués conegut, hauria provocat la impossibilitat d’obtenir la
condició de beneficiari en els termes que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, i les normes reguladores de la subvenció, o s’impedeix conèixer als òrgans
administratius l’existència de supòsits d’incompliment de les regles de finançament
que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes reguladores de la
subvenció, n’ha de respondre l’òrgan administratiu o l’organisme o l’entitat pública
obligat al subministrament de la informació assenyalat a l’apartat 1 de l’article 3, en els
termes previstos en la legislació vigent, sense perjudici de la responsabilitat directa
que atribueix la Llei esmentada als beneficiaris de la subvenció.
3. Així mateix n’ha de respondre l’òrgan obligat al subministrament d’informació
quan com a resultat de l’incompliment del deure esmentat s’hagi atorgat la condició
d’entitat col·laboradora a la persona que ha incorregut en alguna de les causes
previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, sense perjudici de la
responsabilitat directa que si s’escau li correspon a aquesta.
4. Si com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions de subministrament
d’informació a la BDNS derivades de normes del dret de la Unió Europea el Regne
d’Espanya és sancionat per les institucions europees, o condemnat per tribunals
internacionals o per òrgans arbitrals, les administracions públiques i altres entitats
obligades han d’assumir les responsabilitats que es derivin d’aquest incompliment, en
els termes que preveuen la disposició addicional segona de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i el Reial decret 515/2013,
de 5 de juliol, pel qual es regulen els criteris i el procediment per determinar i repercutir
les responsabilitats per incompliments del dret de la Unió Europea, dictat en
desplegament de la disposició addicional segona de la llei esmentada.
5. La falta de subministrament d’informació per part de les administracions, els
organismes i altres entitats subjectes a aquesta obligació constitueix una infracció
administrativa prevista a l’article 57 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. La seva
exigència s’ha de fer sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer les
autoritats o els empleats públics que hagin participat en la seva comissió.
Article 11. Procediment sancionador
L’expedient sancionador per incompliment de l’obligació de subministrament
d’informació a la BDNS previst a l’article 62.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
es regeix pel que preveu l’article 66.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
El termini màxim en què s’ha de notificar la resolució expressa és de sis mesos, tret
que en fixi un altre de superior el dret de la Unió Europea.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Disposició addicional única. Contribucions a organismes, fons, programes i entitats
de caràcter internacional
La base de dades nacional de subvencions ha de recollir així mateix informació de
les contribucions obligatòries, voluntàries i de totes les aportacions econòmiques
efectuades per les administracions públiques a organismes, programes, fons o
entitats de caràcter internacional en les mateixes condicions que les que recull
aquest Reial decret.
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat i el Ministeri d’Afers Exteriors,
Unió Europea i Cooperació han d’establir els mecanismes de cessió d’informació per al
reforç de la BDNS i del sistema de gestió i registre de contribucions econòmiques a
organitzacions internacionals i altres entitats de caràcter internacional de conformitat
amb la seva legislació específica.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Disposició transitòria única. Règim transitori
Al llarg de 2019 s’han de promoure des de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat les actuacions de divulgació i informació adequades que
facilitin a les administracions, els organismes i altres entitats previstos a l’article 3
complir les obligacions que recull aquest Reial decret. Durant aquest període, s’entén
que no concorren els requisits que recull l’article 28.1 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a l’efecte de l’aplicació de l’article 10.5
d’aquest Reial decret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
1. Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior en tot el que
contradiguin el que disposa aquest Reial decret o s’hi oposin.
2. Queden derogades expressament les disposicions següents:
a) Els articles 35 a 41, les disposicions addicionals tercera, quarta i cinquena i
l’últim paràgraf de la disposició addicional desena del Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol.
b) L’Ordre EHA/875/2007, de 29 de març, per la qual es determinen el contingut i
les especificacions tècniques de la informació que s’ha de subministrar a la base
de dades nacional de subvencions regulada en el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
c) La Resolució de 13 de gener de 2003 de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual s’estableixen les condicions d’enviament
de la informació de subvencions i ajudes públiques procedent del Fons Espanyol
de Garantia Agrària.
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DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera. Modificació del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
(...)
Disposició final segona. Títol competencial
Aquest Reial decret s’aprova a l’empara del que disposen els articles 149.1.13a,
149.1.14a i 149.1.18a de la Constitució, que atribueixen a l’Estat les competències en
matèria de «bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica»,
«Hisenda general» i «bases del règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats derivades de
l’organització pròpia de les comunitats autònomes», respectivament, excepte l’apartat
2 de l’article 6, l’apartat 5 de l’article 10 i l’article 11.
Disposició final tercera. Habilitació normativa
S’habilita la ministra d’Hisenda, en l’àmbit de les seves competències, per dictar les
disposicions i adoptar les mesures necessàries per al desplegament i l’execució del que
estableixen aquest Reial decret i el Reglament general de subvencions, aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Disposició final quarta. Entrada en vigor
Aquest Reial decret entra en vigor als 20 dies de la publicació en el Butlletí Oficial de
l’Estat.
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DECRET LEGISLATIU 2/2005, DE 28 DE DESEMBRE,
PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS
DE LA LLEI DE SUBVENCIONS1
(BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005)

Article únic. Aprovació del text refós
De conformitat amb el que estableix la disposició final segona de la Llei 6/2004, de 23
de desembre, de modificació de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, s’aprova
el text refós de la Llei de subvencions, que s’insereix a continuació com a annex.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Disposició addicional única. Referències normatives a la Llei de subvencions
Les referències a la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions contingudes en la
normativa vigent s’han d’entendre referides a aquest Decret legislatiu.

1

Aquest Decret legislatiu s’ha vist afectat, entre d’altres, per les disposicions següents: Llei 6/2007, de 27
de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives (BOIB núm. 196, de 29 de desembre
de 2007); Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2012 (BOIB núm. 195 Ext., de 30 de desembre de 2011; correcció d’errades BOIB
núm. 33, de 3 de març de 2012); Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013 (BOIB núm. 195, de 29 de desembre de 2012);
Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2015 (BOIB núm. 178, de 30 de desembre de 2014); Llei 18/2016, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 (BOIB núm. 164,
de 31 de desembre de 2016); Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 (BOIB ext. núm. 160, de 29 de desembre de 2017);
Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears (BOIB
núm. 97, de 7 d’agost de 2018); Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 (BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018);
Llei 17/2019, de 8 d’abril, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables
derivades de sentències judicials pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de
mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, i de modificació del
Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les
pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la
comarca de Llevant de Mallorca (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019); Llei 19/2019, de 30 de desembre,
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 (BOIB núm. 175,
de 31 de desembre de 2019), i Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per
executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència (§7).
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Disposició transitòria única. Règim transitori dels procediments
1. Els procediments administratius de concessió de subvencions i els de justificació,
control financer i reintegrament ja iniciats a l’entrada en vigor d’aquest Decret
legislatiu s’han de regir per la normativa vigent al temps de la iniciació.
2. El règim sancionador previst en aquest Decret legislatiu s’ha d’aplicar als
beneficiaris i a les entitats col·laboradores, pel que fa a les accions o omissions
comeses abans que hagin entrat en vigor, sempre que sigui més favorable que
l’establert en la legislació anterior.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Disposició derogatòria única. Normes que es deroguen
1. Es deroguen expressament les lleis següents:
a) La Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions.
b) L’article 14 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i
administratives.
c) La Llei 6/2004, de 23 de desembre, de modificació de la Llei 5/2002, de 21 de
juny, de subvencions.
2. Així mateix, queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que
s’oposin a aquest Decret legislatiu.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera. Facultats de desplegament
1. S’autoritza el Govern perquè, dins l’àmbit de la seva competència, dicti les
disposicions que siguin necessàries per desplegar aquest Decret legislatiu.
2. Així mateix, s’autoritza el Govern perquè actualitzi les quanties que s’indiquen en
aquest Decret legislatiu.
Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquest Decret legislatiu i el text refós que aprova entraran en vigor l’endemà
d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

ANNEX
TEXT REFÓS DE LA LLEI DE SUBVENCIONS
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Aquesta Llei té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions
l’establiment o la gestió de les quals corresponen a l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen.
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Article 2. Concepte de subvenció
1. A l’efecte d’aquesta Llei, té la consideració de subvenció qualsevol disposició
dinerària duita a terme per les entitats a què es refereix l’article 3.1 a favor de
persones públiques o privades, que compleixi els requisits següents:
a) Que es dugui a terme sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que se subjecti al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un
projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja
fets o per fer, o la concurrència d’una situació, amb el deure del beneficiari de
complir les obligacions materials i formals establertes.
c) Que el projecte, acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el
foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una
finalitat pública.
2. Així mateix, es considera subvenció qualsevol ajuda econòmica prestada amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma, així com les ajudes
finançades, totalment o parcialment, amb fons de la Unió Europea o d’altres ens públics.
3. No tenen la consideració de subvenció, i s’han de regir per la normativa
específica que els sigui aplicable, els supòsits següents:
a) Les prestacions autonòmiques complementàries de les prestacions previstes en
l’article 2.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Les bonificacions fiscals i les bonificacions a favor dels usuaris de béns de domini
públic o de serveis públics aplicables als preus corresponents.
c) Les aportacions dineràries a favor d’entitats autònomes, empreses públiques,2
consorcis sotmesos a l’ordenament autonòmic i fundacions del sector públic
autonòmic3 destinades a finançar l’activitat d’aquests ens dins l’àmbit de les
seves funcions.
d) Les aportacions dineràries a favor d’altres administracions públiques o de les
entitats que en depenen establertes legalment o reglamentàriament i destinades
al finançament global d’aquests ens dins l’àmbit de les seves competències.4
e) Les aportacions dineràries a favor d’altres administracions públiques o de les
entitats que en depenen que s’hagin de fer efectives en virtut de plans i
programes o de convenis de col·laboració formalitzats d’acord amb la legislació
de règim jurídic aplicable a les administracions públiques.5
Article 3. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta Llei és aplicable a les subvencions establertes o gestionades per:
a) L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
b) Les entitats autònomes que en depenen.
c) La resta d’entitats de dret públic que en depenen.
2

La referència a les empreses publiques s’ha d’entendre feta a les entitats a què es refereixen les
lletres b i c de l’article 2.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 112, de 29 de juliol de 2010).
3
Vid. apartat 3 de la disposició addicional 1a d’aquest text refós.
4
Vid. Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consell insulars (BOIB núm. 87,
de 26 de juny de 2014) i article 205 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears (BOIB núm. 186 Ext., de 27 de desembre de 2006).
5
Vid. articles 47 a 53 i 143 i 144 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015), i articles 78 i s. de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3
d’abril de 2003).
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2. Les subvencions establertes per la Unió Europea, l’Estat o un altre ens públic, la
gestió de les quals correspongui, totalment o parcialment, a l’Administració de la
comunitat autònoma, com també els complements eventuals de les subvencions
esmentades que pugui atorgar aquesta Administració, s’han de regir pel règim jurídic
aplicable a l’ens que les estableixi, sense perjudici de les especialitats organitzatives i
procedimentals de l’administració gestora. En tot cas, aquesta Llei s’ha d’aplicar amb
caràcter supletori respecte de la normativa reguladora de les subvencions finançades
per la Unió Europea.6
Article 4. Exclusions de l’àmbit material
1. Aquesta Llei no és aplicable als premis que s’atorguin sense la sol·licitud prèvia
del beneficiari, a les subvencions previstes en la legislació de règim electoral i en la
legislació de finançament dels partits polítics, i a les subvencions als grups
parlamentaris del Parlament de les Illes Balears, les quals s’han de regir per la seva
normativa específica.7
2. Les ajudes consistents en la cessió de béns o drets del patrimoni de la comunitat
autònoma s’han de regir per la legislació de patrimoni.8 No obstant això, s’ha d’aplicar
aquesta Llei quan l’ajuda consisteixi en la cessió de béns o drets o en la prestació de
serveis, l’adquisició o la contractació dels quals s’hagi fet amb la finalitat exclusiva de
lliurar-los o prestar-los a terceres persones.
3. Els ajuts inherents al finançament de determinats projectes d’actuació en el marc
dels plans anuals del turisme sostenible a què es refereix la Llei 2/2016, de 30 de març,
de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del
turisme sostenible, s’han de regir per les disposicions que sobre això contenguin els
plans anuals corresponents i, supletòriament, per les normes d’aquest text refós
aplicables a les subvencions de concessió directa.9
4. La concessió de crèdits sense interès, o a un interès inferior al de mercat, es
regeixen per la seva normativa específica i, si no n’hi ha, per les prescripcions
d’aquesta Llei que siguin adequades a la naturalesa d’aquestes operacions.
Article 5. Règim especial de les ajudes a l’exterior10
1. Per decret del Consell de Govern s’han d’aprovar les normes especials
reguladores de les ajudes a l’exterior.11
2. Aquesta regulació pot contenir excepcions justificades als principis de publicitat i
concurrència, com també regles especials en relació amb el pagament, la justificació,
comprovació i control de l’aplicació dels fons, el reintegrament i el règim d’infraccions i
6

Vid. articles 60 a 65 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre (§6).
Vid. articles 29 a 31 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (BOCAIB núm. 40, de 20 de desembre de 1986), i article 29 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 16 d’abril de 2019 i BOIB núm. 215, de 29 de desembre de 2020).
8
Vid. Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49,
de 24 d’abril de 2001), i Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el seu Reglament de
desplegament (BOIB núm. 192, de 24 de desembre de 2005).
9
Apartat modificat per la Llei 18/2016, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1.
10
Vid. article 42 i disposició addicional 6a de la Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al
desenvolupament (BOIB núm. 99, de 30 de juny de 2005).
11
Vid. Decret 15/2018, de 8 de juny, del règim especial de les ajudes a l’exterior en matèria de
cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional i del Registre d’organitzacions no
governamentals de desenvolupament de les Illes Balears (BOIB núm. 72, de 12 de juny de 2018).
7
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sancions en la mesura que les subvencions es fonamentin en l’activitat de projecció
institucional i de cooperació a l’exterior del Govern de les Illes Balears i la naturalesa
dels projectes o les característiques dels destinataris així ho requereixin.
Article 6. Principis d’actuació administrativa
1. Per acord del Consell de Govern, a proposta del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts, s’ha d’aprovar un o diversos plans estratègics de subvencions,
d’acord amb la informació i les propostes que, a aquest efecte, presentin les
conselleries i les entitats de dret públic que en depenen, llevat de les subvencions a
què es refereix l’apartat 1 de l’article 7 d’aquesta Llei i les establertes per la Unió
Europea, l’Estat o un altre ens públic, la gestió de les quals correspongui, totalment o
parcialment, a l’Administració de la comunitat autònoma.
Els plans han de concretar, almenys, l’abast temporal, els objectius i els efectes que
es pretenen, els terminis de consecució, els costs previsibles i les fonts de finançament,
tot dins el marc dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la programació
pressupostària pluriennal.12 Així mateix, els plans han d’especificar la incidència
eventual sobre el mercat dels objectius que es pretengui aconseguir i, si n’és el cas,
l’orientació d’aquests objectius cap a la correcció de les errades que s’identifiquin
perquè la distorsió del mercat sigui mínima.
2. Les subvencions regulades en aquesta Llei s’han de gestionar 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’òrgan o entitat concedent.
c) Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.
Article 7. Excepcions als principis de publicitat i concurrència13
1. No s’han d’aplicar els principis de publicitat i concurrència en els casos següents:
a) Quan les subvencions tenguin assignació nominativa en els pressuposts de l’ens
públic que les concedeix.
b) Quan la concessió o la quantia de les subvencions estigui imposada per una
norma de rang legal. En aquest cas, el procediment de concessió s’ha de regir
per la normativa aplicable.
c) Excepcionalment, quan per les característiques especials del beneficiari o de
l’activitat subvencionada no sigui possible, objectivament, promoure’n la
concurrència pública, com també quan s’acreditin raons d’interès públic, social,
econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada que
dificultin aquesta concurrència.
2. La impossibilitat o dificultat de la concurrència, com també les raons d’interès
públic i els criteris objectius tenguts en compte per a la concessió de la subvenció, han
de quedar acreditats en l’expedient.
3. El que disposa aquest article és aplicable sens perjudici de les normes sobre
publicitat de les subvencions concedides que es contenen en aquesta llei.

12
13

Vid. article 39.1 del Decret 75/2004, de 27 d’agost (§9).
Article modificat per la Llei 15/2012, de 27 de desembre, esmentada en la nota 1.
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Article 8. Competència per a la concessió de subvencions
1. 14Són òrgans competents per a la concessió de subvencions:
a) En les conselleries, el seu titular o l’òrgan que determinin les bases reguladores,
amb l’autorització prèvia del Consell de Govern en el cas de les subvencions a
què es refereix l’article 7.1.c) d’aquesta llei.
b) En les entitats de dret públic dependents, els òrgans de direcció d’aquestes
entitats, d’acord amb el que preveu la seva normativa reguladora, amb
l’autorització prèvia de l’òrgan col·legiat superior de l’entitat en el cas de les
subvencions a què es refereix l’article 7.1.c) d’aquesta llei.
2. L’acte de concessió duu implícita l’aprovació de la despesa corresponent.15
3. Les facultats dels òrgans competents per a la concessió de subvencions podran
ser desconcentrades o delegades en els termes fixats en les normes sobre atribució i
exercici de competències.
Article 9. Beneficiaris
1. Té la consideració de beneficiari de la subvenció el destinatari dels fons públics
que ha de dur a terme l’activitat que en fonamenta l’atorgament, o que està en la
situació que en legitima la concessió.
2. Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, i sempre que ho prevegin les bases
reguladores, també tenen la consideració de beneficiaris les persones que en formin
part com a membres que es comprometin a dur a terme la totalitat o una part de les
activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer.
3. Quan es prevegi expressament en les bases reguladores, poden accedir a la
condició de beneficiari 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 dur a terme els
projectes, les activitats o els comportaments o estiguin en la situació que motiva la
concessió de la subvenció.
Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, sense personalitat, s’han de fer constar de manera explícita, tant en la
sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per
cada membre de l’agrupació, com també l’import de la subvenció que hi ha d’aplicar
cada un d’ells, que també tenen la consideració de beneficiaris. En tot cas, s’ha de
nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per
complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació. Així mateix,
l’agrupació no s’entendrà dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis de
prescripció prevists en l’article 2216 del text refós de la Llei de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i en
els articles 57 i 60 d’aquesta Llei.

14

Apartat modificat per la Llei 15/2012, de 27 de desembre, esmentada en la nota 1.
Apartat modificat per la Llei 9/2011, de 23 de desembre, esmentada en la nota 1. Vid. apartats 2 i 3 de
l’article 10 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2021 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020)
16
La referència s’ha d’entendre feta a l’article 24 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015).
15
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Article 10. Prohibicions per ser-ne beneficiari17
1. No poden ser beneficiàries de les subvencions que regula aquesta llei les
persones o les entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies següents,
llevat que per la naturalesa de la subvenció ho exceptuï la normativa reguladora:
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics, o per delictes de prevaricació,
suborn, malversació de fons públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals
o delictes urbanístics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades insolvents en
qualsevol procediment, estar declarades en concurs, estar subjectes a
intervenció judicial o haver estat inhabilitades d’acord amb la Llei concursal
sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de
qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarades culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’administració.
d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que
tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, estiguin sotmesos a
algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de
l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat; de la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern de les Illes Balears i dels
alts càrrecs; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques; o que es tracti de qualsevol
dels càrrecs electius que regula la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general; i la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en els termes que estableixi aquesta normativa.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la
Seguretat Social a què es refereix la lletra f) de l’article 11 d’aquesta llei, en la
forma que es determini per reglament.
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
subvencions en els termes que es determinin per reglament.
h) Haver estat sancionades mitjançant sentència o resolució ferma amb la pèrdua de
la possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei general tributària.
i) Haver estat sancionades mitjançant sentència o resolució ferma amb la pèrdua de
la possibilitat d’obtenir subvencions d’acord amb el que preveuen els articles 27.1
i 38.3 de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de
les Illes Balears.
17

Article modificat per la Llei 7/2018, de 31 de juliol, esmentada en la nota 1. Pel que fa als efectes
d’aquesta modificació, vid. disposició final 8a de la Llei 7/2018 esmentada. Vid. article 59.2 c de la
Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears (BOIB núm. 55, de 22 d’abril de 2003); article 109.4
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 21 de juliol de 2012);
articles 11.2 i 88.1 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4
d’agost de 2016); article 175.1 b de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears
(BOIB ext. núm. 160, de 29 de desembre de 2017); article 194.2 e de la Llei 3/2019, de 31 de gener,
agrària de les Illes Balears (BOIB núm. 18, de 9 de febrer de 2019), i article 244.1 c de la Llei 9/2019,
de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 26,
de 28 de febrer de 2018).

143

§4
j) Incomplir els requisits a què es refereix la lletra a) de l’article 42 de la Llei de
promoció de la seguretat i la salut en el treball de les Illes Balears o haver estat
sancionades mitjançant sentència o resolució ferma per les faltes a què fa
referència la lletra b) del mateix precepte legal.
Tampoc no poden accedir a la condició de beneficiàries les agrupacions previstes en
el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta llei quan concorri alguna de les
prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.
Així mateix, les prohibicions d’obtenir subvencions a què es refereixen les lletres
anteriors d’aquest apartat afectaran també les empreses en les quals, per raó de les
persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, es pugui presumir que són
continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses en
les quals haguessin concorregut les prohibicions.
2. En cap cas no poden ser beneficiàries de les subvencions que regula aquesta llei
les associacions sotmeses a les causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de
l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
Tampoc no poden obtenir la condició de beneficiari les associacions respecte de les
quals s’hagi suspès el procediment administratiu d’inscripció perquè s’hi hagin trobat
indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del que disposa l’article 30.4 de la Llei
Orgànica 1/2002, ja esmentada, mentre no se’n dicti resolució judicial ferma en virtut
de la qual es pugui practicar la inscripció al registre corresponent.
3. Les prohibicions que contenen les lletres b), d), e), f) i g) 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 les lletres a), h), i) i j) de l’apartat 1 d’aquest
article s’aprecien de manera automàtica. L’abast de la prohibició és el que determini la
sentència o resolució ferma. Si hi manca, l’abast es fixa d’acord amb el procediment
determinat per reglament, sense que pugui excedir cinc anys en cas que la prohibició
no derivi de sentència ferma.
5. L’apreciació i l’abast de la prohibició que conté la lletra c) de l’apartat 1 d’aquest
article es determina d’acord amb el que estableix l’article 72 en relació amb la lletra d)
de l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
6. La justificació per part de les persones o entitats de no estar sotmeses a les
prohibicions per obtenir la condició de beneficiàries assenyalades en els apartats 1 i 2
d’aquest article, es pot fer mitjançant testimoni judicial, certificats telemàtics o
transmissions de dades, d’acord amb el que estableix la normativa que regula la
utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per les
administracions públiques, o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest
document no pugui ser expedit per l’autoritat competent pot ser substituït per una
declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa o un notari públic.
Article 11. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions del beneficiari, a més de les establertes específicament en les bases
reguladores de la subvenció, les següents:
a) Comunicar a l’òrgan competent l’acceptació de la proposta de resolució en els
casos i en els termes que, si n’és el cas, estableixin les bases reguladores de
la subvenció.
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b) Dur a terme l’activitat o la inversió o adoptar el comportament que fonamenta
la concessió de la subvenció.
c) Justificar la realització de l’activitat, com també el compliment dels requisits i les
condicions que determinen la concessió de la subvenció.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que duguin a
terme els òrgans competents, i aportar tota la informació que li sigui requerida
en l’exercici d’aquestes actuacions.
e) Comunicar a l’òrgan que la concedeix o, si n’és el cas, a l’entitat col·laboradora,
la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat. Aquesta
comunicació s’ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o
l’obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de
l’aplicació que s’hagi donat als fons percebuts.
f) Acreditar, en la forma que s’estableixi reglamentàriament i abans de dictar la
proposta de resolució de concessió, que està al corrent de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les
obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.
En tot cas, l’acreditació a la qual es refereix el paràgraf anterior es pot substituir
per una declaració responsable de la persona sol·licitant quan es tracti de
subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 euros.18
g) Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en els llibres de
comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el beneficiari
d’acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable i, si escau, en les
bases reguladores.
h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb
inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de
comprovació i control.
i) Adoptar les mesures de difusió a què es refereix l’apartat 4 de l’article 34
d’aquesta Llei.
j) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 44 d’aquesta Llei.

TÍTOL II
PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
CAPÍTOL I
ACTUACIONS PRÈVIES

Article 12. Establiment de les bases
1. No es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que el
conseller competent n’hagi establert prèviament per ordre, en ús de la potestat
reglamentària, les bases reguladores corresponents, llevat dels supòsits següents:
a) Quan les normes sectorials específiques de la subvenció incloguin les bases
reguladores amb l’abast previst en l’article 13 d’aquesta Llei.
b) Quan els beneficiaris siguin entitats locals i la subvenció es concedeixi en
execució d’instruments de planificació aprovats prèviament per l’Administració
de la comunitat autònoma. En aquests supòsits, els instruments de planificació
substitueixen les bases reguladores i han de ser objecte de publicació oficial.
18

Paràgraf 2n d’aquesta lletra afegit per la Llei 9/2011, de 23 de desembre, i, posteriorment, modificat
per la Llei 15/2012, de 27 de desembre, esmentada en la nota 1.
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c) Quan les subvencions derivin de convenis formalitzats entre administracions
públiques o entitats de dret públic que en depenen, amb la finalitat de regular
l’atorgament de subvencions a favor de terceres persones. En aquests supòsits,
els convenis poden substituir les bases reguladores si així ho preveuen
expressament i han de ser objecte de publicació oficial.
d) Les subvencions a què es refereix l’apartat 1 de l’article 7 d’aquesta llei, les quals
són objecte de concessió directa sense que hi resulti d’aplicació el procediment
de concessió regulat en els articles 15 a 19 d’aquesta llei, amb excepció del que
disposen les lletres d), f) i g) de l’apartat 2 i l’apartat 4 de l’article 16 en relació
amb la instrucció del procediment i la proposta de resolució.19
2. L’aprovació de les bases ha de seguir el procediment d’elaboració de les
disposicions administratives generals regulat en la Llei 4/2001, de 14 de març, del
Govern de les Illes Balears,20 amb les particularitats següents:21
a) L’estudi econòmic a què es refereix l’article 42.1 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears,22 l’ha de subscriure la secretaria general de
la conselleria corresponent i s’ha de pronunciar sobre la suficiència de recursos
econòmics, prevists o previsibles, a l’efecte de preveure les disponibilitats
pressupostàries que permetin dictar, si escau, l’acte de convocatòria regulat en
l’article 15 d’aquesta Llei.
b) Derogada23
Article 13. Contingut de les bases24
Les bases reguladores de la concessió de subvencions han de determinar, com a
mínim, els aspectes següents:
a) La definició de l’objecte de la subvenció que expressi la finalitat d’utilitat pública
o social a què es destina la subvenció.
b) La compatibilitat o incompatibilitat de la subvenció amb les ajudes que pugui
obtenir el beneficiari de la mateixa administració o d’una altra entitat pública o
privada. En cas de compatibilitat cal ajustar-se als límits disposats en l’article 20
d’aquesta Llei.
c) Els requisits generals que han de complir els beneficiaris de la subvenció, la
forma d’acreditar-los i, si pertoca, el període durant el qual han de mantenir-se.
d) Els criteris objectius que, amb caràcter general, han de regir l’atorgament de la
subvenció i, si n’és el cas, la ponderació.

19

Lletra modificada per la Llei 15/2012, de 27 de desembre, esmentada en la nota 1.
La referència s’ha d’entendre feta a la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears
(BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2019).
21
Vid. article 18.7 c de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears
(BOIB núm. 94, de 22 de juny de 2010), i apartats 3 i 4 de l’article 5 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
esmentada en la nota 17.
22
Llei derogada per la Llei 1/2019, de 31 de gener, esmentada en la nota 20. Vid., ara, article 60 de
la Llei 1/2019.
23
Lletra derogada per la Llei 14/2018, de 28 de desembre, esmentada en la nota 1.
24
Vid. article 11.1 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, esmentada en la nota 17; article 27.3 de la Llei 2/2018,
de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears (BOIB núm. 48, de 19 d’abril
de 2018), i article 42 c de la Llei 7/2018, de 31 de juliol, esmentada en la nota 1.
20
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e) Les regles generals per a la determinació de l’import de la subvenció, com
també, si pertoca, l’exigència de finançament propi per cobrir l’activitat
subvencionada.
f) Els òrgans competents per a la iniciació, la instrucció i la resolució del
procediment, així com l’existència o no de comissió avaluadora.
g) Les regles generals sobre els terminis i les pròrrogues, així com, si pertoca,
l’obligació de comunicar a l’Administració l’inici de l’activitat subvencionada i el
moment en què aquesta pot començar.
h) Les obligacions específiques dels beneficiaris i de les entitats col·laboradores,
si pertoca.
i) Les condicions de solvència que han de complir les persones jurídiques que hi
puguin actuar com a entitats col·laboradores.
j) Les condicions generals per al pagament de la subvenció, com també la
possibilitat de fer pagaments fraccionats i/o pagaments anticipats i el règim
general de les garanties que, si pertoca, s’hagi d’exigir als beneficiaris, sense
perjudici del que disposa l’article 37 d’aquesta Llei.
k) Les regles generals sobre la forma de justificació, per part del beneficiari o de
l’entitat col·laboradora, del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix
la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts, tant pel que fa a la despesa
realitzada, com, si s’escau, al pagament d’aquesta.
l) El termini durant el qual el beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al
qual es concedeix la subvenció, si pertoca, d’acord amb l’establert en la lletra a)
de l’apartat 4 de l’article 40 d’aquesta Llei.
m) Les mesures de garantia a favor dels interessos públics que, si n’és el cas, es
considerin necessàries, així com, si pertoca, els supòsits específics que poden
donar lloc a la revocació de la subvenció.
n) Els criteris de gradació dels possibles incompliments de les condicions
imposades amb motiu de la concessió de la subvenció, i que, de conformitat
amb el principi de proporcionalitat, han de servir per fixar la quantia que al final
hagi de percebre el beneficiari o, si escau, l’import que hagi de reintegrar.
o) Derogada25

CAPÍTOL II
PROCEDIMENT

Article 14. Formes d’iniciació
1. El procediment per a la concessió de subvencions s’inicia d’ofici o a sol·licitud de
persona interessada.
2. Quan la selecció dels possibles beneficiaris hagi de fer-se en règim de
concurrència, el procediment s’ha d’iniciar sempre d’ofici, mitjançant convocatòria.
3. El procediment s’ha d’iniciar a sol·licitud de la persona interessada, en tot cas, en
els casos prevists en la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 7 d’aquesta llei.26

25

Lletra derogada per la Llei 13/2017, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1.
Primer paràgraf d’aquest apartat modificat per la Llei 13/2014, de 29 de desembre, esmentada en la
nota 1.
26
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Així mateix, en els casos a què es refereix la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 7 en
els quals la norma de rang legal no faci una delimitació precisa dels beneficiaris, el
procediment també s’ha iniciar a sol·licitud de les persones interessades.
4. En els casos a què es refereix l’apartat anterior d’aquest article, l’òrgan
competent per a la concessió de la subvenció pot dictar un acte de convocatòria
informativa, el qual tindrà el caràcter de simple pressupost dels procediments que, si
escau, s’iniciïn després amb les sol·licituds que es presentin.
Article 14 bis. Procediment de concessió directa
Derogat27
Article 15. Convocatòria
1. La convocatòria s’ha d’aprovar per resolució de l’òrgan competent. El text de la
convocatòria s’ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS),
amb la resta de la informació que es requereixi, i també s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, amb indicació dels recursos que poden interposar les
persones o entitats interessades.28
2. L’acte de convocatòria ha de contenir, com a mínim, els extrems següents: 29
a) La indicació de la disposició o de l’instrument jurídic que estableix les bases
reguladores i el Butlletí Oficial de les Illes Balears en què s’hagi publicat, llevat
dels supòsits a què es refereixen les lletres b) i c) de l’apartat 1 de l’article 12
d’aquesta Llei en els quals la convocatòria es podrà incloure en el mateix
instrument de planificació o conveni, respectivament.
Així mateix i amb caràcter excepcional, la convocatòria es podrà incloure en la
mateixa norma sectorial a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 12
d’aquesta Llei, sempre que la simultaneïtat de la convocatòria sigui inherent a
l’establiment de les normes reguladores de la subvenció, ateses les peculiars
característiques d’aquesta.
b) L’import màxim que es destina a la convocatòria i els crèdits pressupostaris als
que s’hi imputa.
c) Els criteris objectius i de preferència, de caràcter específic, que han de regir en la
concessió de la subvenció.
d) L’import de les subvencions, o la forma de determinar-lo, com també, si pertoca,
l’exigència concreta als beneficiaris de finançament propi o de terceres persones
juntament amb l’import de la subvenció.
e) En el marc del que disposin les bases reguladores, els requisits específics que
han de complir els beneficiaris i el moment d’acreditar-los.
f) Els terminis concrets per efectuar-ne la sol·licitud i qualsevol altre que s’hagi de
determinar d’acord amb les bases reguladores.
g) La composició de la comissió avaluadora, si s’escau, d’acord amb les bases
reguladores.
h) La forma, els terminis i les condicions concretes per al pagament total o, si
pertoca, fraccionat, i la forma i la quantia de les garanties que, si n’és el cas,
27

Article afegit per la Llei 9/2011, de 23 de desembre, i, posteriorment, derogat per la Llei 15/2012,
de 27 de desembre, ambdues esmentades en la nota 1.
28
Apartat modificat per la Llei 17/2019, de 8 d’abril, esmentada en la nota 1.
29
Vid. apartats 1 i 3 de l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, esmentada en la nota 17.
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s’hagin d’exigir als beneficiaris per al pagament anticipat de la subvenció en els
termes establerts en l’article 37 d’aquesta Llei.
i) La documentació necessària per a la justificació del compliment de la finalitat de
la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.
3. Quan les característiques del procediment de concessió de la subvenció ho
aconsellin i així es prevegi en les bases reguladores, la convocatòria pot establir que el
termini màxim per a la resolució del procediment de concessió i per a la notificació de
la resolució es computi a partir d’una data posterior a la data de publicació de la
convocatòria.
4. D’acord amb la legislació de finances de la comunitat autònoma, és nul de ple
dret l’acte de convocatòria dictat sense la consignació prèvia del crèdit pressupostari
corresponent.30 Quan l’ajuda consisteixi en la cessió de béns o drets o en la prestació
de serveis, l’adquisició o la contractació dels quals s’hagi fet amb la finalitat exclusiva
de lliurar-los o prestar-los als beneficiaris, serà necessària la consignació prèvia del
crèdit pressupostari destinat a l’adquisició o contractació corresponent.
Article 16. Instrucció
1. La instrucció dels procediments de concessió de subvencions correspon a l’òrgan
determinat en les bases reguladores.
2. Correspon a l’òrgan instructor dur a terme d’ofici les actuacions necessàries per a
la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals
s’ha de dictar la resolució i, en concret:
a) Determinar els participants admesos a la convocatòria.
b) Resoldre els dubtes d’interpretació que poden sorgir en relació amb les bases
reguladores de la subvenció i la convocatòria.
c) Sol·licitar, si pertoca, els informes de la comissió avaluadora.
d) Sol·licitar els informes que siguin necessaris per elaborar la proposta de
resolució, o aquells que les normes que regulen la subvenció exigeixen.
e) Avaluar les sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració establerts en les
bases reguladores i en la convocatòria.
f) Obrir, quan s’escaigui, el tràmit d’audiència i incorporar-ne el resultat a
l’expedient.31
g) Formular la proposta de resolució.
3. 32Quan la subvenció tengui per objecte el finançament d’actuacions que hagi de
fer el sol·licitant i l’import de la subvenció que resulti de l’informe previ que ha de
servir de base a la proposta de resolució sigui inferior a l’import sol·licitat, l’instructor
pot instar el sol·licitant a modificar-ne la sol·licitud, en el termini corresponent al
tràmit d’audiència, a fi d’ajustar-la a l’import de la subvenció susceptible
d’atorgament.
La modificació de la sol·licitud, una vegada que l’òrgan corresponent n’hagi emès
l’informe, s’ha de remetre a l’òrgan competent perquè dicti la resolució, amb la
proposta de resolució prèvia de l’òrgan instructor. En tot cas, la modificació de la

30

Vid. article 27.3 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, esmentada en la nota 16.
Vid. article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).
32
Paràgraf 1r modificat per la Llei 13/2017, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1.
31
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sol·licitud ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, com
també els criteris de valoració establerts en relació amb les sol·licituds.
4. En la proposta de resolució s’ha d’expressar, com a mínim, el beneficiari o la llista
ordenada de beneficiaris per als quals es proposa l’atorgament de la subvenció i la
quantia d’aquesta.
La proposta de resolució no crea cap dret a favor del beneficiari que es proposi,
davant l’Administració, mentre no es dicti la resolució de concessió i es notifiqui o
publiqui.33
Article 17. Selecció dels beneficiaris
1. El concurs constitueix la via ordinària de selecció dels beneficiaris. Als efectes
d’aquesta Llei, s’entén per concurs el procediment mitjançant el qual la concessió de
subvencions es fa a través de la comparació en un únic procediment de les sol·licituds
presentades, amb la finalitat d’establir una prelació entre aquestes d’acord amb els
criteris de valoració fixats prèviament en les bases reguladores i en la convocatòria.
2. Les bases poden establir que la selecció dels beneficiaris es dugui a terme per
procediments que no són de concurs quan no siguin necessàries la comparació i la
prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si.
3. En els casos prevists en l’apartat anterior, les sol·licituds de subvenció es poden
resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini de presentació, a
mesura que aquestes entrin en el registre de l’òrgan competent. Si s’exhaureixen els
crèdits destinats a la convocatòria abans d’acabar el termini de presentació, s’ha de
suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant resolució publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Article 18. Prorrateig
Quan les característiques de la subvenció ho permetin i així ho prevegin les bases
reguladores, l’òrgan competent pot prorratejar l’import global màxim destinat a la
convocatòria entre els sol·licitants que compleixen els requisits per ser-ne beneficiaris.
Article 19. Comissions avaluadores
1. La comissió avaluadora és l’òrgan col·legiat a qui correspon examinar les
sol·licituds presentades i emetre’n un informe que ha de servir de base per a
l’elaboració de la proposta de resolució.
2. Les comissions avaluadores s’han de constituir, preceptivament, en els
procediments de concurs, sempre que l’import global dels fons públics prevists en la
convocatòria sigui superior a 50.000,00 euros, o l’import individual màxim de les
subvencions sigui superior a 7.000,00 euros. En la resta de supòsits l’existència de
comissió avaluadora queda condicionada a allò que disposin les bases reguladores.
3. Les comissions són integrades per un president, un secretari i un nombre de
vocals no inferior a tres, designats en la resolució de convocatòria d’acord amb criteris
de competència professional i d’experiència.

33

Paràgraf afegit per la Llei 9/2011, de 23 de desembre, esmentada en la nota 1.
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Article 20. Compatibilitat de subvencions
Quan es tracti de subvencions compatibles, concedides a un mateix beneficiari per a
la mateixa finalitat, l’import no pot ser, en cap cas, d’una quantia que, aïlladament o
conjuntament amb subvencions o ajudes de la mateixa administració o d’altres
entitats públiques o privades, superi el cost de l’activitat que el beneficiari ha de
realitzar o el valor de la situació objecte de finançament.
Article 21. Resolució i notificació
1. La resolució expressa que exhaureix el procediment de concessió de subvencions
ha de ser motivada i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual de les
subvencions concedides.
2. L’Administració i els beneficiaris poden formalitzar convenis instrumentals per tal
de concretar els compromisos assumits per ambdues parts.
3. En els supòsits exempts de publicitat i de concurrència que preveuen les lletres c)
i d) de l’apartat 1 de l’article 7 d’aquesta Llei, la resolució ha d’expressar les condicions
de la concessió, sense perjudici de la formalització dels convenis a què es refereix
l’apartat anterior.
4. La resolució s’ha de notificar individualment o mitjançant publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, d’acord amb el que es disposi en la convocatòria.
Article 21 bis. Desistiment de l’Administració34
1. En els procediments iniciats d’ofici, l’òrgan competent per resoldre té la facultat
de desistir, en qualsevol moment abans de dictar la resolució a què es refereix l’article
anterior, del procediment de concessió, tant per motius d’interès públic degudament
justificats en l’expedient com per raó de la concurrència d’infraccions no esmenables
de les normes reguladores del procediment de concessió.
2. En cas de desistiment per motius d’interès públic, l’Administració no podrà
iniciar un nou procediment de concessió mentre subsisteixin les raons que varen
motivar el desistiment.
El desistiment per motius de legalitat, en canvi, no impedeix que s’iniciï en qualsevol
moment un nou procediment de concessió.
Article 22. Durada del procediment i silenci administratiu
1. Els terminis màxims per dictar i notificar la resolució expressa en els
procediments de concessió de les subvencions regulades en aquesta Llei són els que
fixa la norma reguladora del procediment corresponent35 o, si s’escau, els que
estableixen les bases reguladores.
2. El venciment del termini màxim sense que es dicti i es notifiqui la resolució
expressa faculta la persona interessada, en tots els casos, perquè entengui
desestimada la sol·licitud.36

34

Article afegit per la Llei 19/2019, de 30 de desembre, esmentada en la nota 1.
Vid. article 50 de la Llei 3/2003, de 26 de març, esmentada en la nota 5.
36
Vid. article 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, esmentada en la nota 5.
35
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Article 23. Acabament convencional37
1. Quan l’objecte de la subvenció i el nombre i les circumstàncies dels possibles
beneficiaris ho permetin, es pot acabar el procediment mitjançant acord entre
l’Administració i les persones interessades.
2. Als efectes prevists en aquest article, els sol·licitants i l’òrgan competent per a la
instrucció del procediment poden plantejar, en qualsevol moment del procediment
abans que conclogui la instrucció, una proposta d’acord que ha d’incloure la quantia de
la subvenció. La proposta ha de respectar les regles fonamentals contingudes en les
bases i en la convocatòria.
3. Si l’òrgan instructor i la totalitat dels possibles beneficiaris n’accepten la
proposta, s’ha de donar trasllat de les actuacions a l’òrgan competent perquè resolgui
i, si pertoca, aprovi l’acord corresponent.
Article 24. Modificació de la resolució de concessió
1. L’alteració de les condicions tengudes en compte per a la concessió de la
subvenció i, en tot cas, l’obtenció de subvencions incompatibles, dóna lloc a la
modificació de la resolució de concessió o, si n’és el cas, de l’acord convencional.
2. La modificació de la resolució de concessió o de l’acord convencional implica la
pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció i, si escau, el
reintegrament de les quantitats percebudes indegudament d’acord amb el que
disposen els articles 43 i 44 d’aquesta Llei.
3. 38Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, i d’acord amb el que
prevegi la normativa reguladora de la subvenció, també poden modificar-se les
condicions d’execució de l’activitat subvencionada, d’ofici o a instància del beneficiari,
sempre que la modificació no alteri substancialment la naturalesa o la finalitat de la
subvenció, no perjudiqui tercers i l’autoritzi l’òrgan concedent de la subvenció
mitjançant una resolució expressa de modificació.
Així mateix, quan el beneficiari posi de manifest en la justificació de la subvenció
que s’han produït alteracions en la manera d’executar l’activitat subvencionada que no
alterin substancialment la naturalesa o la finalitat de la subvenció, i que haguessin
pogut ser objecte d’autorització mitjançant la modificació de les condicions d’execució
a què es refereix el paràgraf anterior, es pot acceptar la justificació, sense que tengui
lloc la revocació o el reintegrament de la subvenció, i sens perjudici de les sancions que
puguin correspondre.
Article 25. Anul·lació de la resolució de concessió
La resolució de concessió de subvenció o, si n’és el cas, l’acord convencional són
invàlids per qualsevol de les causes de nul·litat de ple dret o d’anul·labilitat establertes
en l’ordenament jurídic aplicable.39 En aquests supòsits, l’òrgan competent ha de
procedir, si escau, a la revisió d’ofici o a la declaració de lesivitat i a la impugnació de
l’acte, respectivament, d’acord amb la legislació de règim jurídic de les administracions

37

Vid. article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la nota 31.
Apartat afegit per la Llei 13/2017, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1.
39
Vid. articles 47.1 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la nota 31, i article 27.3 de la
Llei 14/2014, de 29 de desembre, esmentada en la nota 16.
38
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públiques.40 Així mateix, l’òrgan competent ha d’iniciar, si pertoca, el procediment de
reintegrament de les quantitats abonades.

CAPÍTOL III
ENTITATS COL·LABORADORES

Article 26. Règim general
1. Les bases reguladores poden establir que el lliurament dels fons públics als
beneficiaris o la realització d’altres funcions de gestió de les subvencions es duguin a
terme mitjançant entitats col·laboradores.
2. Poden obtenir la condició d’entitats col·laboradores:
a) L’Administració general de l’Estat i els organismes públics que en depenen.
b) Les entitats autònomes i la resta d’entitats de dret públic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
c) Els consells insulars, els ajuntaments i la resta de corporacions locals, com
també les associacions a què es refereix la disposició addicional cinquena de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de l’àmbit
territorial de les Illes Balears.
d) Les societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per
qualsevol de les administracions públiques o entitats de dret públic a què es
refereixen les lletres a), b) i c) anteriors.
e) Les corporacions de dret públic, els consorcis i les fundacions del sector públic.
f) Qualsevol altra persona jurídica que compleixi les condicions de solvència i
eficàcia que s’estableixin.
3. No poden obtenir la condició d’entitat col·laboradora les persones jurídiques en
les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de
l’article 10 d’aquesta Llei. La forma de justificació de la no concurrència d’aquestes
prohibicions i, si escau, l’apreciació de la seva concurrència, s’han de regir igualment
pel que estableixen els apartats 3 a 6 de l’esmentat precepte legal.
4. Les entitats col·laboradores han d’actuar en nom i per compte de l’entitat que
concedeix les subvencions, les quals, en cap cas, no es consideren integrants del seu
patrimoni.
Article 27. Conveni de col·laboració i selecció de les entitats col·laboradores
1. Quan l’Administració decideixi que el lliurament dels fons públics als beneficiaris
o la realització d’altres funcions de gestió s’efectuï mitjançant una entitat
col·laboradora, ambdues parts han de formalitzar un conveni en el qual s’han de
concretar els termes de la col·laboració.
El conveni de col·laboració ha de contenir, com a mínim, els extrems següents:
a) Delimitació de l’objecte de col·laboració i de les obligacions de l’entitat
col·laboradora. En particular, s’ha de fer constar el moment i les condicions del
lliurament dels fons a l’entitat col·laboradora, com també les condicions del seu
dipòsit fins al lliurament posterior als beneficiaris.
40

Vid. articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la nota 31; articles 54 i 55 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, esmentada en la nota 5, i article 33 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
esmentada en la nota 2.
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b) Identificació de la normativa reguladora específica de les subvencions que hagi
de gestionar l’entitat col·laboradora.
c) Termini de durada del conveni.
d) Compensació econòmica que, si escau, es fixi a favor de l’entitat col·laboradora.
2. En cas que les entitats col·laboradores siguin persones subjectes al dret privat
s’han de seleccionar prèviament mitjançant un procediment sotmès als principis de
publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació, i la col·laboració s’ha de formalitzar
per mitjà d’un conveni, llevat que, atesos l’objecte de la col·laboració i el caràcter
estrictament onerós de la contraprestació, hi sigui del tot aplicable la legislació de
contractes del sector públic, cas en el qual la selecció d’aquestes entitats s’ha de fer de
conformitat amb els preceptes establerts en la legislació esmentada. En aquest cas, el
contracte, que ha d’incloure necessàriament el contingut mínim que preveu l’apartat
anterior d’aquest article, i també el que sigui preceptiu d’acord amb la normativa
reguladora dels contractes públics, ha de fer menció expressa a la submissió del
contractista a la resta d’obligacions que aquesta llei imposa a les entitats
col·laboradores.41
Article 28. Obligacions de les entitats col·laboradores
Les entitats col·laboradores estan obligades a:
a) Lliurar als beneficiaris els fons rebuts d’acord amb els criteris establerts en les
normes reguladores de la subvenció o de l’ajuda.
b) Verificar, si pertoca, el compliment i l’efectivitat de les condicions per atorgar-la,
com també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat de la
subvenció atorgada.
c) Justificar l’aplicació dels fons percebuts a l’entitat que la concedeix i, si pertoca,
lliurar la justificació presentada pels beneficiaris.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que respecte de la gestió d’aquests
fons pugui efectuar l’entitat que la concedeix i a les de control financer que faci
la Intervenció General de la comunitat autònoma o la Sindicatura de Comptes, i
aportar tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes
actuacions.

TÍTOL III
BASE DE DADES DE SUBVENCIONS, PUBLICITAT I
REGISTRE DE SOL·LICITANTS42
Article 29. Base de dades de subvencions43
1. En compliment del que preveu l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es crea una base de dades de subvencions i ajudes públiques,
que ha de permetre el subministrament a l’Administració de l’Estat de la informació
sobre les subvencions i les ajudes atorgades en l’àmbit de la comunitat autònoma.
2. La informació inclosa en la base de dades té caràcter reservat, sense que pugui
ser cedida o comunicada a terceres persones, llevat que la cessió tingui per objecte
41

Apartat modificat per la Llei 13/2017, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1.
Denominació d’aquest títol modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, esmentada en la nota 1.
43
Article modificat per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, esmentada en la nota 1.
42
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algun dels supòsits prevists en l’apartat 4 de l’article 20 de la Llei general de
subvencions. Amb caràcter general, aquesta informació podrà ser utilitzada per a
l’exercici de les funcions de control intern que correspon fer a la Intervenció General
de la comunitat autònoma. Així mateix, correspon a aquest òrgan facilitar a la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat la informació continguda en la base
de dades, en compliment de l’obligació legal a què es refereix l’apartat anterior
d’aquest article.
3. En tot cas, la Intervenció General de la comunitat autònoma constitueix l’òrgan
responsable del manteniment, la custòdia i la gestió de la informació continguda en la
base de dades de subvencions de la comunitat autònoma.
4. L’organització, el funcionament i, en general, el desplegament del règim jurídic
de la base de dades s’han d’establir per reglament.44
Article 30. Funcions de la base de dades de subvencions45
1. La base de dades de subvencions ha de permetre el compliment dels objectius
següents:
a) Facilitar les actuacions que ha de dur a terme la Intervenció General de la
comunitat autònoma, en l’exercici de la seva funció de control intern.
b) La tramesa d’informació i la coordinació amb les bases de dades establertes per
la Unió Europea, l’Administració de l’Estat i altres ens públics. En tot cas, ha de
permetre la tramesa d’informació a la base de dades estatal de subvencions en
els termes que estableix l’article 20 de la Llei general de subvencions i la
normativa reglamentària de desplegament.
c) La col·laboració amb els òrgans i les institucions de control de l’activitat de
subvenció.
d) La planificació i el seguiment de les subvencions i ajudes per part dels òrgans i
ens concedents.
e) El control de la concurrència de subvencions i ajudes.
f) L’elaboració d’estudis, anàlisis i estadístiques sobre l’activitat de subvenció.
2. Així mateix, la publicitat de les subvencions a què es refereix l’article 34
d’aquesta llei s’ha de fer a partir de les dades que constin en la base de dades de
subvencions.
Article 31. Àmbit subjectiu46
1. Estan obligats a facilitar informació sobre les subvencions que concedeixin a la
base de dades de subvencions:
a) Els òrgans i les entitats enumerats en les lletres a) i b) de l’article 3.1
d’aquesta llei.
b) La resta d’entitats de dret públic a què es refereix la lletra c) de l’article 3.1
d’aquesta llei i els consorcis sotmesos a l’ordenament autonòmic pel que fa a les
subvencions que concedeixin aquestes entitats com a conseqüència de l’exercici
de potestats administratives.

44

Vid. Decret 38/2009, de 26 de juny (§5).
Article modificat per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, esmentada en la nota 1.
46
Article modificat per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, esmentada en la nota 1.
45
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2. Altrament, estan obligats a facilitar informació a la base de dades de
subvencions, pel que fa als lliuraments dineraris sense contraprestació que puguin fer
en règim de dret privat:
a) Les entitats de dret públic i els consorcis a què es refereix la lletra b) de
l’apartat 1 anterior d’aquest article.
b) Les fundacions del sector públic autonòmic.
3. Així mateix, els òrgans i les entitats a què es refereixen els apartats anteriors
d’aquest article estan obligats a subministrar la informació que calgui pel que fa a
qualsevol altra ajuda que no constitueixi una subvenció ni un lliurament dinerari sense
contraprestació en els termes que preveu la disposició addicional cinquena47 del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Article 32. Cessió de dades a la Intervenció General48
1. El òrgans i les entitats als quals es fa referència en l’article anterior esdevenen
obligats a trametre a la Intervenció General de la comunitat autònoma la informació
sobre les subvencions, els lliuraments dineraris sense contraprestació i la resta
d’ajudes que, si n’és el cas, gestionin, per tal que es pugui mantenir permanentment
actualitzada la base de dades de subvencions.
2. La cessió de les dades de caràcter personal que, en aplicació del que preveu
l’apartat anterior d’aquest article, s’hagi de fer a la Intervenció General de la
comunitat autònoma no requereix el consentiment de l’afectat.
Article 33. Informació que ha de constar en la base de dades de subvencions 49
1. La base de dades de subvencions ha de contenir, com a mínim, informació sobre:
a) Les bases reguladores o l’instrument jurídic que, en substitució d’aquestes
bases, constitueixi la normativa reguladora de la subvenció.
b) Les resolucions per les quals s’aproven les convocatòries.
c) Les resolucions de concessió de subvencions i els acords convencionals, així com
els pagaments realitzats i la seva justificació.
d) Les dades que permetin la identificació dels beneficiaris de les subvencions.
e) Els acords formalitzats amb les entitats col·laboradores.
f) Les resolucions d’anul·lació, de modificació o de reintegrament i, si n’és el cas, la
recaptació que se’n derivi.
g) Les resolucions fermes dels procediments sancionadors.
h) Les dades identificatives de les persones que estiguin incloses dins alguna de les
prohibicions per poder ser beneficiari de subvencions o entitat col·laboradora,
així com el període durant el qual no es pot obtenir la condició de beneficiari i/o
d’entitat col·laboradora.
2. Així mateix, la base de dades de subvencions ha de recollir la informació sobre
els lliuraments dineraris sense contraprestació i sobre la resta d’ajudes que, si s’escau,
facin els subjectes esmentats en l’article 31 d’aquesta llei, amb

47

Disposició addicional derogada pel Reial decret 130/2019, de 8 de març (§3). Vid., ara, article 2 del
Reial decret esmentat.
48
Article modificat per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, esmentada en la nota 1.
49
Ídem nota anterior.
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l’abast que es preveu, respectivament, en l’article 37.2 i en la disposició addicional
cinquena del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.50
Article 34. Publicitat de les subvencions51
1. En els termes que determinin la normativa bàsica estatal i la normativa de
desplegament d’aquesta llei s’han de publicar en la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) les subvencions concedides per l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i les entitats que en depenen, amb indicació, segons cada
cas, de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’imputin, el
beneficiari, la quantia concedida i l’objectiu o la finalitat de la subvenció, i amb
expressió dels programes o projectes subvencionats.
Així mateix, s’ha de publicar, quan correspongui, informació sobre els compromisos
assumits pels membres a què es refereixen l’apartat 2 i el segon paràgraf de l’apartat 3
de l’article 9 d’aquesta llei, i, en cas de subvencions pluriennals, sobre la distribució de
les anualitats.
2. El tractament de les dades de caràcter personal només es pot fer si és necessari
per a la satisfacció de l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o pel
tercer o tercers als quals es comuniquin les dades, sempre que no prevalguin l’interès
o els drets i les llibertats fonamentals de la persona interessada, d’acord amb la
normativa europea i estatal aplicable.
3. Així mateix, no s’han de publicar les dades relatives als beneficiaris quan, per les
característiques d’aquests o de la subvenció rebuda, això pugui afectar la salvaguarda
de l’honor o de la intimitat personal i familiar de les persones físiques regulada en 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 així es prevegi en les normes reguladores de la
subvenció. No obstant això, en aquests casos s’ha de publicar, si pertoca, la resta de
dades de la subvenció a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article.
4. Els beneficiaris han de complir les mesures de difusió relatives al caràcter públic
del finançament de l’activitat objecte de subvenció que, si escau, s’estableixin en les
bases reguladores de la subvenció.
Article 35. Registre de sol·licitants52
1. Reglamentàriament, es pot crear un registre en el qual es poden inscriure
voluntàriament els sol·licitants de subvencions, mitjançant l’aportació de la
documentació acreditativa de la seva personalitat i capacitat d’obrar, com també, si
escau, la que acrediti la representació dels qui actuïn en el seu nom.
2. Els certificats expedits per aquest registre eximiran de presentar, en cada
concreta convocatòria, els documents acreditatius dels requisits assenyalats en
l’apartat anterior, sempre que no s’hagin produït modificacions o alteracions que
afectin les dades inscrites.

50

L’article 37 i la disposició addicional cinquena han estat derogats pel Reial decret 130/2019, de 8 de
març (§3). Vid., ara, articles 2 a 4 del Reial decret esmentat.
51
Apartats 1 i 2 modificats per la Llei 13/2017, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1. Vid. article 22
de la Llei 4/2011, de 31 de març (§12).
52
Article modificat per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, esmentada en la nota 1.
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3. L’organització, el funcionament i, en general, el desplegament del règim jurídic
d’aquest registre s’ha d’establir per mitjà del reglament a què es refereix l’apartat 1
anterior.

TÍTOL IV
GESTIÓ, AVALUACIÓ I CONTROL DE LES SUBVENCIONS
CAPÍTOL I
GESTIÓ

Article 36. Pagament53
1. Amb caràcter general, l’import de les subvencions s’ha d’abonar, una vegada
justificat el compliment de la finalitat per a la qual es varen concedir, a partir del que
resulti de la liquidació a què es refereix l’article 42 bis d’aquesta llei.
2. Sens perjudici de l’establert en l’article 39 d’aquesta llei, la justificació, la
liquidació i el pagament consegüent poden fer-se en un sol moment en acabar
l’activitat o de manera fraccionada, mitjançant justificacions i liquidacions parcials,
amb les condicions i els requisits que s’estableixin específicament en la normativa
reguladora de la subvenció.
Les liquidacions parcials a què es refereix el paràgraf anterior es regeixen per les
mateixes normes que conté l’article 42 bis d’aquesta llei per a la liquidació de la
subvenció, llevat del termini màxim per dictar-les i notificar-les que serà de sis mesos.
3. 54Les unitats de gestió econòmica de les conselleries o les unitats equivalents de
les entitats instrumentals de dret públic, abans de proposar el pagament que pertoqui
d’acord amb els apartats anteriors d’aquest article o d’acord amb l’article següent, han
de comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les seves obligacions tributàries
davant la Comunitat Autònoma, a fi que, si escau, es tramiti el procediment de
compensació que correspongui.55
Això no obstant, la comprovació esmentada en el paràgraf anterior no és necessària
sempre que no hagin transcorregut més de sis mesos des de la data de la declaració
responsable o de la certificació que, a l’efecte del que estableix l’article 11.f) d’aquest
Text refós, consti a l’expedient en relació amb els deutes tributaris davant la
Comunitat Autònoma, ni tampoc quan la normativa reguladora de la subvenció hagi
eximit els beneficiaris de l’obligació de trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social d’acord amb l’incís final del primer paràgraf de
l’article 10.1 del Text refós esmentat.
Article 37. Pagament anticipat de subvencions56
1. Es poden fer bestretes de pagament sobre la subvenció concedida, fins al 100 %
de l’import de la subvenció i amb l’exigència, si escau, de les garanties corresponents,
53

Article modificat per la Llei 7/2018, de 31 de juliol, esmentada en la nota 1.
Apartat afegit pel Decret llei 3/2021, de 12 d’abril (§7).
55
Vid. segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost (§9) i article 58.1
del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol (BOE núm. 210,
de 2 de setembre de 2005).
56
Article modificat per la Llei 7/2018, de 31 de juliol, esmentada en la nota 1. Pel que fa als efectes
d’aquesta modificació, vid. disposició final 8a de la Llei 7/2018 esmentada.
54
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quan la concessió derivi de l’aplicació de normes de la Unió Europea, de l’Estat o d’un
altre ens públic, i així ho prevegin expressament aquestes normes.
2. 57Així mateix, quan ho prevegin les bases reguladores, o en els supòsits de
l’article 7.1 d’aquest Text refós, la resolució de concessió, també es poden efectuar
bestretes de pagament de les subvencions destinades a finançar projectes o
programes en matèria de serveis socials, habitatge, cultura, sanitat, cooperació
internacional o acció sociosanitària que es concedeixin a entitats sense ànim de lucre,
a federacions, confederacions o agrupacions d’aquestes entitats, i també de les
subvencions a entitats que no disposin de recursos suficients per finançar
transitòriament l’execució de l’activitat subvencionada, circumstància que s’ha
d’acreditar davant l’òrgan gestor de la subvenció. La bestreta del pagament, amb
l’exigència, si escau, de les garanties corresponents, ha de ser com a màxim del 75 %
de l’import de la subvenció, amb excepció de les bestretes a favor d’entitats que
formin part del tercer sector social, d’acord amb la Llei 3/2018, de 29 de maig, del
tercer sector d’acció social, que poden assolir fins al 100 % de l’import de la subvenció.
Sens perjudici de tot això, quan l’òrgan gestor de la subvenció acrediti raons
d’interès públic, el Consell de Govern, a proposta del conseller competent per raó de la
matèria, pot autoritzar el pagament anticipat fins al 100 % de l’import de qualsevol
subvenció, amb l’exigència de les garanties que pertoquin.
3. El pagament efectiu de les subvencions s’ha de fer segons les disponibilitats de la
Tresoreria de la comunitat autònoma i d’acord amb l’ordre de prelació de pagaments
establert en el pla de disposició de fons de la Tresoreria de la comunitat autònoma de
les Illes Balears vigent.
No s’ha d’exigir cap tipus de garantia per al pagament anticipat de subvencions als
beneficiaris que, d’acord amb la legislació vigent, gaudeixin del privilegi d’exempció de
constitució de garanties davant els òrgans administratius i jurisdiccionals, ni en els
supòsits que s’estableixin reglamentàriament.
Article 38. Subcontractació de les activitats
1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén que un beneficiari subcontracta quan concerta
amb tercers l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la
subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi
d’incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l’activitat subvencionada.
2. El beneficiari pot subcontractar únicament, totalment o parcialment, l’activitat
quan la normativa reguladora de la subvenció ho prevegi. L’activitat subvencionada
que el beneficiari subcontracti amb tercers no pot excedir el percentatge que es fixi en
les bases reguladores de la subvenció. En cas que la previsió no hi figuri, el beneficiari
pot subcontractar fins a un percentatge que no excedeixi el 50 % de l’import de
l’activitat subvencionada.
En cap cas no es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de
l’activitat subvencionada, no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat.
3. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la
subvenció i l’import sigui superior a 60.000,00 euros, la subcontractació està sotmesa
al compliment dels requisits següents:

57

Apartat modificat pel Decret llei 3/2021, de 12 d’abril (§7).
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a) Que el contracte se subscrigui per escrit.
b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament l’òrgan competent per a la
concessió de la subvenció.
4. No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el
compliment dels requisits exigits en l’apartat anterior.
5. Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la
responsabilitat total de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’entitat
concedent.
6. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, els beneficiaris són responsables
que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb tercers es respectin els
límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la naturalesa i la
quantia de les despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de
col·laboració que preveu l’article 49 d’aquesta Llei per permetre l’adequada verificació
del compliment dels límits esmentats.
7. El beneficiari no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb:
a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l’article 10
d’aquesta Llei.
b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de
l’activitat objecte de contractació.
c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats.
d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que la contractació
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció.
e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o
no assoleixin la valoració suficient.
Article 39. Justificació de l’aplicació dels fons
1. Els beneficiaris i, si n’és el cas, les entitats col·laboradores tenen l’obligació de
justificar davant l’òrgan que la concedeix l’aplicació dels fons percebuts i el
compliment de la resta de condicions imposades a la finalitat que hagi servit de
fonament a la concessió de la subvenció.
2. Amb caràcter general, i sense perjudici de l’aplicació de les normes contingudes
en els apartats 2 i 3 de l’article 44 d’aquesta Llei, no s’entendrà del tot justificada
l’aplicació dels fons percebuts fins que no s’hagi acreditat, com a mínim, l’import del
projecte d’actuació que va servir de base a la concessió de la subvenció. D’acord amb
això, quan les activitats hagin estat finançades, a més de per la subvenció, amb fons
propis o altres subvencions o recursos, s’ha d’acreditar en la justificació l’import, la
procedència i l’aplicació d’aquests fons.
3. La justificació s’ha de documentar de la manera que es determini
reglamentàriament, i pot tenir la forma de compte justificatiu de la despesa efectuada
o acreditar-se la despesa per mòduls o mitjançant la presentació d’estats comptables,
segons disposi la normativa reguladora.
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La rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del beneficiari o de
l’entitat col·laboradora, en la qual s’han d’incloure, sota responsabilitat del declarant,
els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa jurídica que
permetin acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció pública. La forma del
compte justificatiu i el termini de rendició del mateix compte s’han de determinar en
les bases reguladores de la subvenció.
A falta de previsió de les bases reguladores, el compte ha d’incloure la declaració de
les activitats efectuades que han estat finançades amb la subvenció i el seu cost, amb
el desglossament de cada una de les despeses en què s’hagi incorregut, i la seva
presentació s’ha de fer, com a màxim, en el termini de tres mesos des de l’acabament
del termini per a la realització de l’activitat.
4. Les despeses s’han d’acreditar mitjançant factures i altres documents de valor
probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa, en els termes establerts per reglament.
L’acreditació de les despeses també es pot efectuar mitjançant factures
electròniques, sempre que compleixin els requisits exigits per a la seva acceptació en
l’àmbit tributari.
Per reglament, s’ha d’establir un sistema de validació i estampillat de justificants de
despesa que permeti el control de la concurrència de subvencions.
5. En el cas d’adquisició de béns immobles, a més dels justificants que estableix
l’apartat 4 anterior, s’ha d’aportar el certificat de taxador independent degudament
acreditat i inscrit en el registre oficial corresponent.
6. Els membres de les entitats que preveuen l’apartat 2 i el segon paràgraf de
l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta Llei estan obligats a complir els requisits de
justificació respecte a les activitats efectuades en nom i per compte del beneficiari, de
la manera en què es determina en els apartats anteriors d’aquest article. Aquesta
documentació forma part de la justificació que està obligat a lliurar el beneficiari que
va sol·licitar la subvenció.
7. No obstant tot l’anterior, les subvencions que es concedeixin en consideració a la
concurrència d’una determinada situació en el perceptor no requereixen cap altra
justificació que l’acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació
esmentada prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que es puguin
establir per verificar-ne l’existència.
Article 40. Despeses susceptibles de subvenció
1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta Llei,
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada, i s’efectuïn en el termini establert per les bases reguladores de les
subvencions. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser
superior al valor de mercat.
2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra de les bases reguladores de
les subvencions, es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada
abans que acabi el període de justificació determinat per la normativa reguladora de la
subvenció.
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3. 58Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en
la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic per als contractes
menors,59 el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors
diferents, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del
servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les
despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que
el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la
sol·licitud de la subvenció.
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació o, si
escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i
economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui
en la proposta econòmica més avantatjosa.
4. En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables,
s’han de seguir les regles següents:
a) Les bases reguladores han de fixar el període durant el qual el beneficiari ha de
destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, que no pot
ser inferior a cinc anys en el cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a
dos anys per a la resta de béns.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, aquesta circumstància s’ha
de fer constar en l’escriptura, així com l’import de la subvenció concedida, i
aquests aspectes han de ser objecte d’inscripció en el registre públic
corresponent.
b) L’incompliment de l’obligació de destinació referida en la lletra a) anterior, que
es produeix en tot cas amb l’alienació o el gravamen del bé, és causa de
reintegrament, i el bé queda afecte al pagament del reintegrament sigui quin
sigui el posseïdor, llevat que sigui un tercer protegit per la fe pública registral o
es justifiqui l’adquisició dels béns amb bona fe i títol just en un establiment
mercantil o industrial en cas de béns mobles no inscriptibles.
5. No es considera incomplerta l’obligació de destinació a què es refereix l’apartat 4
anterior quan:
a) Si es tracta de béns no inscriptibles en un registre públic, siguin substituïts per
altres que serveixin en condicions anàlogues a la fi per a la qual es va concedir la
subvenció i aquest ús es mantingui fins a completar el període establert, sempre
que la substitució hagi estat autoritzada per l’òrgan competent per a la
concessió de la subvenció.
b) Si es tracta de béns inscriptibles en un registre públic, el canvi de destinació,
alienació o gravamen sigui autoritzat per l’òrgan competent per a la concessió
de la subvenció. En aquest cas, l’adquiridor assumeix l’obligació de destinació
dels béns pel període restant i, en cas d’incompliment d’aquesta obligació, del
reintegrament de la subvenció.
6. Les bases reguladores de les subvencions poden establir, si s’escau, les regles
especials que es considerin oportunes en matèria d’amortització dels béns
inventariables. En tot cas, la despesa d’amortització s’entendrà subvencionable
58

Apartat modificat per la Llei 13/2014, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1.
Vid. article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272, de 9 de novembre de 2017).
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sempre que així ho prevegin les bases reguladores i es compleixin les condicions
següents:
a) Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.
b) Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat
generalment acceptades.
c) Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.
7. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a
l’adequada preparació o execució d’aquesta, 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 despeses subvencionables els interessos deutors dels comptes
bancaris, els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, i les despeses de
procediments judicials.
8. Els tributs són despesa subvencionable 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.
9. El beneficiari ha d’imputar els costos indirectes a l’activitat 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 què efectivament es duu a terme l’activitat.
Article 41. Comprovació de valors
1. L’Administració pot comprovar el valor de mercat de les despeses
subvencionades emprant un o diversos dels mitjans següents:
a) Preus mitjans de mercat.
b) Cotitzacions en mercats nacionals i estrangers.
c) Estimació per referència als valors que figurin en els registres oficials de caràcter
fiscal.
d) Dictamen de perits de l’Administració.
e) Taxació pericial contradictòria.
f) Qualssevol altres mitjans de prova admesos en dret.
2. El valor comprovat per l’Administració serveix de base per calcular la subvenció i
s’ha de notificar, degudament motivat i amb l’expressió dels mitjans i els criteris
emprats, juntament amb la liquidació corresponent de la subvenció.
3. El beneficiari pot promoure, en tot cas, la taxació pericial contradictòria, en
correcció dels altres procediments de comprovació de valors assenyalats en l’apartat 1
d’aquest article, dins el termini del primer recurs que sigui procedent contra la
resolució del procediment en el qual l’Administració exerceixi la facultat que preveu
l’apartat anterior.
La presentació de la sol·licitud de taxació pericial contradictòria determina la
suspensió de l’execució del procediment resolt i del termini per interposar-ne un
recurs en contra.
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4. Si la diferència entre el valor comprovat per l’Administració i la taxació
practicada pel perit del beneficiari és inferior a 120.000,00 euros i al 10 % del valor
comprovat per l’Administració, la taxació del perit del beneficiari servirà de base per
calcular la subvenció. En cas contrari, s’ha de designar un tercer perit en els termes
que es determinin per reglament.
El beneficiari ha de satisfer els honoraris del seu perit. Quan la taxació practicada
pel tercer perit sigui inferior al valor justificat pel beneficiari, totes les despeses de la
perícia les ha d’abonar el beneficiari i, al contrari, en cas que sigui superior, són a
càrrec de l’Administració.
La valoració del tercer perit servirà de base per determinar l’import de la subvenció.
Article 42. Comprovació de subvencions
1. L’òrgan concedent ha de comprovar la justificació adequada de la subvenció,
així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la
concessió o el gaudi de la subvenció, d’acord amb la documentació aportada a
aquests efectes pels interessats.
Així mateix, l’entitat col·laboradora, si s’escau, en nom i per compte de l’òrgan
concedent, ha de fer les comprovacions formals que preveu la lletra b) de l’article 28
d’aquesta Llei.
2. En tot cas, les subvencions de capital superiors a 300.000,00 euros exigeixen,
per pagar-les, que l’òrgan gestor comprovi el compliment de la finalitat de la
subvenció mitjançant acta o informe de comprovació material. Excepcionalment, la
comprovació material es pot substituir per una justificació documental que constati,
de manera raonable i suficient, la realització de l’activitat subvencionada.
3. Quan les bases reguladores prevegin pagaments fraccionats o bestretes de la
subvenció de capital, la comprovació a què fa referència l’apartat anterior s’ha de fer
en el moment de la liquidació i pagament final d’aquesta.
4. La Intervenció General de la comunitat autònoma, en l’exercici de les seves
funcions, ha d’assistir als actes de comprovació material d’aquelles subvencions de
capital la quantia de les quals superi la quantitat que es determini
reglamentàriament.60
Article 42 bis. Liquidació de la subvenció61
1. La liquidació de la subvenció s’ha de dictar i notificar dins el termini de
prescripció de quatre anys que estableix la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a comptar des de la
presentació de la justificació per la persona o entitat interessada o, si s’escau, des de
l’endemà del termini màxim per presentar-la, sens perjudici que, prèviament, s’hagi
de requerir a la persona o entitat interessada perquè la presenti en un termini
addicional de quinze dies improrrogables.62
2. La liquidació de la subvenció s’ha de dictar en el marc de les actuacions de
comprovació a què es refereixen els articles 41 i 42 d’aquesta llei, i constitueix un
pressupost de l’obligació de pagament total o parcial que, si s’escau, correspongui a
60

Vid. article 39.2 del Decret 75/2004, de 27 d’agost (§9) i article 28.4 del Decret 62/2006, de 7 de
juliol (§10).
61
Article afegit per la Llei 7/2018, de 31 de juliol, esmentada en la nota 1.
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Apartat modificat per la Llei 17/2019, de 8 d’abril, esmentada en la nota 1.
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favor de la persona interessada i a càrrec de l’administració concedent, com també,
si s’escau, de l’inici per l’òrgan competent i a instància de l’òrgan gestor del
procediment de revocació o de reintegrament total o parcial de la subvenció
concedida i no justificada totalment o parcialment que preveuen els articles 43 i 44
d’aquesta llei.
En tot cas, la liquidació de la subvenció per l’òrgan gestor no impedeix ni afecta la
realització d’altres actuacions ulteriors de control intern o extern previstes en
aquesta llei i en la resta de la legislació aplicable per part dels òrgans competents en
cada cas, amb l’abast i les conseqüències jurídiques corresponents.
3. 63Sens perjudici del que estableix l’apartat 1 d’aquest article, quan la liquidació
de la subvenció no es dicti i notifiqui dins els primers nou mesos no s’han d’exigir els
interessos de demora a què es refereix l’article 44 d’aquest text refós que es meritin
entre l’endemà d’aquests nou primers mesos i l’inici d’un eventual procediment de
reintegrament.
Per al còmput d’aquests nou mesos no s’han de tenir en compte els períodes
d’interrupció justificada de les actuacions de comprovació ni les dilacions que es
puguin produir per causes no imputables a l’administració concedent, sempre que es
documentin de manera adequada fent constar les dades d’inici i acabament de cada
període, per dies naturals, i el motiu de la interrupció o la dilació.
4. Suprimit64
Article 43. Revocació
1. Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de
concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les
obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte
de concessió de la subvenció.
2. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte,
totalment o parcialment, l’acte de concessió i pertoca el reintegrament de les
quantitats percebudes indegudament.
Article 44. Reintegrament
1. Pertoca el reintegrament, total o parcial, de les quanties rebudes i l’exigència
de l’interès de demora establert amb caràcter general en la legislació de finances de
la comunitat autònoma des del moment del pagament de la subvenció fins a la data
de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament, o la data en què el deutor hagi
fet l’ingrés si aquesta data és anterior, en els casos següents: 65
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o amagant les que
ho hagin impedit i qualsevol altre supòsit que doni lloc a l’anul·lació de la
resolució de concessió en els termes que preveu l’article 25 d’aquesta Llei.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat o del projecte, o la no
adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els
termes que estableix l’article 39 d’aquesta Llei i, si s’escau, en les normes
reguladores de la subvenció.
63

Apartat modificat per la Llei 17/2019, de 8 d’abril, esmentada en la nota 1.
Apartat suprimit per la Llei 17/2019, de 8 d’abril, esmentada en la nota 1.
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Paràgraf modificat per la Llei 13/2017, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1.
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d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió a què es refereix
l’apartat 4 de l’article 34 d’aquesta Llei.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer que preveuen els articles 11 i 28 d’aquesta Llei, així com
l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de
documents quan d’això derivi la impossibilitat de verificar-ne l’ús que s’ha fet
dels fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les
activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a aquesta finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests
amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la
manera com s’han d’aconseguir els objectius, exercir l’activitat, executar el
projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests
amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d’això
derivi la impossibilitat 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 concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
h) L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 8966 del Tractat de la
Unió Europea, d’una decisió de la qual derivi una necessitat de reintegrament.
i) En els altres casos prevists en la normativa reguladora de la subvenció.
2. 67El reintegrament parcial de la subvenció per raó dels incompliments parcials
per qualsevol de les causes previstes en l’apartat 1 d’aquest article s’ha de regir pel
que disposin els criteris de gradació a què es refereix la lletra n) de l’article 13
d’aquesta llei i, en tot cas, pel principi de proporcionalitat, sempre que la finalitat de
la subvenció, atesa la seva naturalesa, sigui susceptible de satisfacció parcial.
3. 68En particular, quan el compliment pel beneficiari o, si s’escau, l’entitat
col·laboradora s’aproximi d’una manera significativa al compliment total i s’acrediti
una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos,
l’eventual reintegrament parcial de la subvenció que resulti de l’aplicació dels criteris
de gradació i del principi de proporcionalitat a què fa referència l’apartat anterior
d’aquest article s’ha d’exigir sense interès de demora.
4. En el supòsit a què es refereix l’article 20 d’aquesta Llei s’ha d’exigir el
reintegrament de l’excés obtingut respecte del cost de l’activitat subvencionada amb
els interessos de demora corresponents.
5. El procediment de reintegrament s’ha d’iniciar d’ofici per resolució de l’òrgan
competent i s’ha de regir per les disposicions generals sobre procediments
administratius contingudes en la legislació estatal bàsica, sense perjudici de les
66

La referència s’ha d’entendre feta als articles 107 a 109 del Tractat de funcionament de la Unió
Europea (DOUE núm. C 83, de 30 de març de 2010).
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Apartat modificat per la Llei 7/2018, de 31 de juliol, esmentada en la nota 1.
68
Ídem nota anterior.
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particularitats que s’estableixen en aquesta Llei, en les disposicions reglamentàries
de desplegament i en la legislació de finances. 69
L’òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada i com a mesura
cautelar, la retenció del pagament de les quantitats pendents d’abonar al beneficiari
amb el límit de la quantia que consti en la resolució d’iniciació de l’expedient i els
interessos de demora que s’hagin meritat. Aquesta mesura cautelar s’ha de mantenir
mentre es mantinguin les causes que la fonamentin o fins que finalitzi, per qualsevol
causa, el procediment de reintegrament, sense perjudici que, prèviament i a
instàncies de l’interessat, es pugui aixecar amb la constitució de qualsevol garantia
admesa en dret que es consideri suficient.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de dotze mesos,
transcorregut el qual es produirà la caducitat en els termes prevists en la legislació
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense que
siguin exigibles els interessos moratoris que es puguin meritar a partir de l’endemà
del transcurs d’aquest termini màxim. Tampoc no són exigibles els interessos
moratoris que es puguin meritar a partir de l’endemà del transcurs del termini
màxim per resoldre i notificar la resolució en els procediments de recurs en via
administrativa contra les resolucions de reintegrament. 70
6. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret públic i
poden ser exigides per la via de constrenyiment. 71
Article 45. Obligats al reintegrament
1. Els beneficiaris i les entitats col·laboradores, en els casos que preveu l’article 44
d’aquesta Llei, han de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes
més, si pertoca, els corresponents interessos de demora. Aquesta obligació és
independent de les sancions que, si escau, els siguin exigibles.
2. Els membres de les persones jurídiques i de les agrupacions que preveuen
l’apartat 2 i el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta Llei responen
solidàriament de l’obligació de reintegrament del beneficiari en relació amb les
activitats subvencionades que s’hagin compromès a dur a terme.
Responen solidàriament de l’obligació de reintegrament els representants legals
del beneficiari quan aquest no tingui capacitat d’obrar.
Responen solidàriament els membres, partícips o cotitulars de les entitats a què
es refereix l’apartat 3 de l’article 9, proporcionalment a les participacions
corresponents, quan es tracti de comunitats de béns o de qualsevol altra mena
d’unitat econòmica o patrimoni separat.
3. Responen subsidiàriament de l’obligació de reintegrament els administradors de
les societats mercantils, o aquells que tinguin la representació legal d’altres persones
jurídiques, quan no duguin a terme els actes necessaris que siguin de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions infringides, adoptin acords que facin
possible els incompliments o consentin els dels qui en depenguin.
Així mateix, els que, d’acord amb les disposicions legals o estatutàries que els
siguin aplicables, tinguin la representació legal de persones jurídiques que hagin
69

Vid. article 126.2 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre (§8); article 45.2 del Decret 62/2006, de 7 de
juliol (§10), i article 40 del Decret 75/2004, de 27 d’agost (§9).
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Paràgraf modificat per la Llei 7/2018, de 31 de juliol, esmentada en la nota 1.
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Vid. articles 18 i següents de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, esmentada en la nota 16.
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cessat en les seves activitats responen subsidiàriament en tot cas de les obligacions
de reintegrament d’aquestes.
4. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les obligacions de
reintegrament pendents es transmeten als socis o als partícips en el capital, els quals
en responen solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls
hagi adjudicat.
5. En el cas de defunció de l’obligat al reintegrament, l’obligació de satisfer les
quantitats pendents de restitució es transmet als drethavents, sense perjudici del que
estableixi el dret civil comú, foral o especial aplicable a la successió per a determinats
casos, particularment per al cas d’acceptació de l’herència a benefici d’inventari.

CAPÍTOL II
AVALUACIÓ I CONTROL

Article 46. Autoavaluació dels programes de subvencions
En acabar cada exercici pressupostari, i d’acord amb els criteris establerts en els
plans estratègics aprovats pel Govern de les Illes Balears, les conselleries i les entitats
públiques indicades en l’article 3.1 d’aquesta Llei han d’avaluar els programes de
subvencions executats amb la finalitat d’analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat
pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los.
Article 47. Òrgans d’avaluació
1. L’avaluació l’han de dur a terme els òrgans que tenen atribuïda aquesta funció
a cada conselleria o entitat pública. Això no obstant, el Govern de les Illes Balears pot
crear, per decret, òrgans específics per a l’exercici de les funcions avaluadores, amb
caràcter general o en àmbits materials determinats.
2. Aquests òrgans han de comunicar al Govern, a la conselleria o a l’entitat afectada
i a la conselleria competent en matèria d’hisenda, els resultats dels processos
d’avaluació en els quals intervinguin.
Article 48. Fiscalització i control
1. Correspon a la Intervenció General de la comunitat autònoma, amb caràcter
ordinari, el control econòmic i financer de les subvencions regulades en aquesta Llei,
sense perjudici de les facultats d’inspecció que corresponguin a l’òrgan que
concedeix la subvenció.
2. Amb caràcter general, prevalen els controls posteriors als previs, els quals s’han
d’exercir d’acord amb la legislació de finances de la comunitat autònoma i les normes
de desplegament.
El control financer d’ajudes i subvencions finançades totalment o parcialment amb
fons comunitaris s’ha de regir per l’establert en la legislació estatal bàsica i en la
normativa autonòmica aplicable.
3. Quan, en l’exercici de les funcions de control, es dedueixin indicis d’obtenció,
destinació o justificació incorrectes de la subvenció percebuda, la Intervenció General
de la comunitat autònoma n’ha d’elevar un informe a l’òrgan que la concedeix i ha de
proposar l’inici del procediment de revisió i/o reintegrament de la subvenció
concedida, amb la finalitat d’obtenir la devolució total o parcial de l’import satisfet.
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Així mateix, la proposta pot contenir, si n’és el cas, la indicació de les mesures
cautelars que s’estimin necessàries.
4. Els beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l’objecte
o la justificació de la subvenció són obligats a col·laborar i a facilitar tota la informació i
documentació que els sigui requerida per la Intervenció General de la comunitat
autònoma en l’exercici de les seves funcions, en els termes establerts en l’article 49
d’aquesta Llei.
Aquesta mateixa obligació recaurà sobre les autoritats i el personal integrat en les
unitats i els òrgans administratius que gestionin les subvencions. A més a més, aquestes
unitats i òrgans són obligats a subministrar tota la informació que els requereixi la
Intervenció General de la comunitat autònoma a l’efecte de coordinar amb la
Intervenció General de l’Estat l’elaboració dels plans de control financer relatius a les
ajudes i subvencions finançades totalment o parcialment amb fons comunitaris a què es
refereix l’article 45 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Els funcionaris de la Intervenció General de la comunitat autònoma, en l’exercici
de les funcions de control financer de subvencions, seran considerats agents de
l’autoritat.
Article 49. Deures de col·laboració
1. Les persones i entitats a què es refereix l’article 48.4 d’aquesta Llei han de facilitar
als funcionaris que realitzin el control financer l’exercici de les facultats següents:
a) El lliure accés a la documentació objecte de comprovació, inclosos els programes
i els arxius en suport informàtic.
b) El lliure accés als locals de negoci i altres establiments o llocs en els quals
s’exerceixi l’activitat subvencionada o es permeti verificar la realitat i regularitat
de les operacions finançades amb càrrec a la subvenció.
c) L’obtenció d’una còpia o la retenció de les factures, els documents equivalents o
substitutius i de qualsevol altre document relatiu a les operacions en les quals es
dedueixin indicis d’obtenció incorrecta, gaudi o destinació de la subvenció.
d) El lliure accés a la informació dels comptes bancaris a les entitats financeres on
es pugui haver fet el cobrament de les subvencions o amb càrrec als quals es
puguin haver realitzat les disposicions dels fons.
2. La negativa al compliment d’aquestes obligacions es considera resistència,
excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 44 d’aquesta Llei, sense
perjudici de les sancions que, si s’escau, hi puguin correspondre.

TÍTOL V
RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I
INFRACCIONS

Article 50. Concepte d’infracció
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, quan hi
intervingui dol, culpa o simple negligència, les accions o omissions dels beneficiaris i de
les entitats col·laboradores previstes en els articles 51, 52 i 53 d’aquesta Llei.
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Article 51. Infraccions lleus
Constitueixen infraccions lleus els incompliments de les obligacions que recullen
aquesta Llei i les bases reguladores de subvencions quan no constitueixin infraccions
greus o molt greus i no actuïn com a element de graduació de la sanció. En particular,
constitueixen infraccions lleus les conductes següents:
a) La presentació fora de termini dels comptes justificatius de l’aplicació dels fons
percebuts.
b) La presentació de comptes justificatius 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 subvenció, en els termes que s’estableixin
reglamentàriament.
d) L’incompliment d’obligacions d’índole comptable o registral, en particular:
1r La inexactitud o omissió d’una o diverses operacions a la comptabilitat i els
registres legalment exigits.
2n L’incompliment de l’obligació de portar o conservar la comptabilitat, els
registres legalment establerts, els programes i arxius informàtics que els
serveixin de suport i els sistemes de codificació utilitzats.
3r Portar comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat i
exercici econòmic, no permetin conèixer la vertadera situació de la persona
o l’entitat.
4t La utilització de comptes amb un significat diferent del que els correspon,
segons la seva naturalesa, que dificulti la comprovació de la realitat de les
activitats subvencionades.
e) L’incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents
equivalents.
f) L’incompliment per part de les entitats col·laboradores de les obligacions que
estableix l’article 28 d’aquesta Llei que no es prevegin de manera expressa a la
resta d’apartats d’aquest article.
g) La resistència, l’obstrucció, l’excusa o la negativa a les actuacions de control
financer.
S’entén que es donen aquestes circumstàncies 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 de la Intervenció General de la comunitat autònoma
en l’exercici de les funcions de control financer.
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa les
conductes següents:
1a No aportar o no facilitar l’examen de documents, informes, antecedents,
llibres, registres, fitxers, justificants, assentaments 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
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a la correcta justificació dels fons rebuts pel beneficiari o l’entitat
col·laboradora o de la realitat i regularitat de l’activitat subvencionada.
5a Les coaccions al personal controlador que faci el control financer.
h) L’incompliment de l’obligació de col·laboració per part de les persones o entitats
a què es refereix l’article 49 d’aquesta Llei, quan d’això derivi la impossibilitat de
contrastar la informació facilitada pel beneficiari o l’entitat col·laboradora.
i) Les altres conductes tipificades com a infraccions lleus en la normativa de la
Unió Europea en matèria de subvencions.
Article 52. Infraccions greus
Constitueixen infraccions greus les conductes següents:
a) L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’òrgan concedent o a l’entitat
col·laboradora l’obtenció de subvencions, ajuts públics, ingressos o recursos per
a la mateixa finalitat, a què es refereix la lletra e) de l’article 11 d’aquesta Llei.
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 utilització que es fa als fons rebuts una vegada
transcorregut el termini establert per a la seva presentació.
d) L’obtenció de la condició d’entitat col·laboradora falsejant els requisits requerits
a les bases reguladores de la subvenció o ocultant els que l’hagin impedit.
e) L’incompliment per part de l’entitat col·laboradora de l’obligació de verificar, si
s’escau, el compliment i l’efectivitat de les condicions o els requisits
determinants per a l’atorgament de les subvencions, quan en derivi l’obligació
de reintegrament.
f) Les altres conductes tipificades com a infraccions greus en la normativa de la
Unió Europea en matèria de subvencions.
Article 53. Infraccions molt greus
Constitueixen infraccions molt greus les conductes següents:
a) L’obtenció d’una subvenció falsejant 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’obstrucció o la negativa a les actuacions de control
previstes en la lletra d) de l’article 11 i en la lletra d) de l’article 28 d’aquesta
Llei, 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 realitat i regularitat de les
activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o
ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals.
d) La falta de lliurament als beneficiaris, per part de les entitats col·laboradores,
quan així s’estableixi, dels fons rebuts d’acord amb els criteris prevists a les
bases reguladores de la subvenció.
e) Les altres conductes tipificades com a infraccions molt greus a la normativa de la
Unió Europea en matèria de subvencions.
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Article 54. Concurrència d’actuacions amb l’ordre jurisdiccional penal
1. En els casos en els quals la conducta pugui ser constitutiva de delicte,
l’Administració ha de passar el tant de culpa a la jurisdicció competent i s’ha d’abstenir
de seguir el procediment sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència
ferma, tingui lloc el sobreseïment o l’arxivament de les actuacions o es produeixi la
devolució de l’expedient pel ministeri fiscal.
2. La pena imposada per l’autoritat judicial exclou la imposició de sanció
administrativa.
3. Si no s’ha estimat l’existència de delicte, l’Administració ha d’iniciar o continuar
l’expedient sancionador basant-se en els fets que els tribunals hagin considerat provats.
Article 55. Règim de responsabilitat
1. Són responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions
les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, com també els ens sense
personalitat a què es refereix l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta Llei, que per acció o
omissió incorrin en els casos tipificats com a infraccions en aquesta Llei, i, en
particular, segons correspongui en cada cas:
a) Els beneficiaris de subvencions, com també els membres de les persones
jurídiques i de les agrupacions que preveuen l’apartat 2 i el segon paràgraf de
l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta Llei, en relació amb les activitats
subvencionades que s’hagin compromès a dur a terme.
b) Les entitats col·laboradores.
c) Els representants legals dels beneficiaris de subvencions que no tinguin
capacitat d’obrar.
d) Les persones o entitats, relacionades amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació, obligades a prestar la col·laboració i a facilitar tota la documentació
que els sigui requerida pels òrgans de control financer en l’exercici de les seves
funcions.
2. Responen solidàriament de les sancions pecuniàries els membres, partícips o
cotitulars de les entitats a què es refereix l’apartat 3 de l’article 9 proporcionalment a
les participacions corresponents, quan es tracti de comunitats de béns o de qualsevol
altra mena d’unitat econòmica o patrimoni separat.
3. Responen subsidiàriament de les sancions pecuniàries els administradors de les
societats mercantils, o aquells que tinguin la representació legal d’altres persones
jurídiques, d’acord amb les disposicions 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 els dels qui en depenguin.
4. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades en les quals la llei limiti la
responsabilitat patrimonial dels socis, partícips o cotitulars, s’han de transmetre a
aquests les sancions pecuniàries pendents, els quals han de respondre solidàriament i
fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagi adjudicat o se’ls hagués
hagut d’adjudicar.
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Article 56. Supòsits d’exempció i formes d’extinció de la responsabilitat
1. Les accions i omissions tipificades en aquesta Llei no donaran lloc a
responsabilitat per infracció administrativa en matèria de subvencions en els supòsits
següents:
a) Quan les duguin a terme persones que no tinguin capacitat d’obrar.
b) Quan s’esdevingui força major.
c) Quan derivin d’una decisió col·lectiva, per als qui hagin salvat el seu vot o no
hagin assistit a la reunió en què aquella es va prendre.
2. La responsabilitat derivada de les infraccions s’extingeix pel pagament o
compliment de la sanció, per prescripció i per defunció.
Article 57. Prescripció d’infraccions
1. Les infraccions previstes en aquesta Llei prescriuen en el termini de quatre anys.
2. El còmput d’aquest termini i la interrupció de la prescripció de les infraccions es
regeix pel que disposa l’apartat 2 de l’article 13272 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
3. La prescripció de les infraccions s’ha d’aplicar d’ofici, sense perjudici que pugui
ser sol·licitada la seva declaració per l’interessat.

CAPÍTOL II
SANCIONS

Article 58. Sancions
1. Les infraccions administratives molt greus són objecte de les següents sancions,
acumulativament aplicades:
a) Multa de més del doble al triple de la quantitat obtinguda indegudament o, en el
cas d’entitats col·laboradores, dels fons lliurats indegudament.
b) Pèrdua, tant en el supòsit de beneficiari com d’entitats col·laboradores, durant
el termini de tres a cinc anys, del dret a obtenir ajudes o subvencions de
l’Administració de la comunitat autònoma o de les entitats de dret públic que en
depenen, o del dret a ser designats com a entitat col·laboradora.
c) Prohibició de fer contractes amb la l’Administració de la comunitat autònoma o
amb les entitats de dret públic que en depenen per un termini de tres a cinc
anys.
2. Les infraccions administratives greus són objecte de les sancions següents,
acumulativament aplicades:
a) Multa de més del tant al doble de la quantitat obtenguda indegudament o, en el
cas de l’entitat col·laboradora, dels fons lliurats indegudament.
b) Pèrdua, tant en el supòsit de beneficiari com d’entitat col·laboradora, durant el
termini d’un a tres anys, del dret a obtenir ajudes o subvencions de
l’Administració de la comunitat autònoma o de les entitats de dret públic que en
depenen, o del dret a ser designats com a entitat col·laboradora.
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La referència s’ha d’entendre feta a l’article 30.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la
nota 5.
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c) Prohibició de contractar amb la l’Administració de la comunitat autònoma o
amb les entitats de dret públic que en depenen per un termini d’un a tres anys.
3. Les infraccions lleus són objecte de la sanció de multa de 75,00 a 6.000,00 euros.
Article 59. Graduació de les sancions
Les sancions que preveu aquest capítol s’han de graduar en consideració a les
circumstàncies següents:
a) Intencionalitat de l’infractor.
b) Quantia del benefici obtingut il·lícitament.
c) Repercussió social de la infracció.
d) Naturalesa dels perjudicis causats.
e) Reiteració de la conducta infractora.
Article 60. Prescripció de les sancions
1. Les sancions previstes en aquesta Llei prescriuen en el termini de quatre anys.
2. El còmput d’aquest termini i la interrupció de la prescripció de les sancions es
regeix pel que disposa l’apartat 3 de l’article 13273 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
3. La prescripció de les sancions s’ha d’aplicar d’ofici, sense perjudici que pugui ser
sol·licitada la seva declaració per l’interessat.
Article 61. Regles de compatibilitat
Les sancions que es regulen en aquest capítol s’entenen sense perjudici de
l’obligació de reintegrament que preveu aquesta Llei, així com de les indemnitzacions
de danys i perjudicis que es poden exigir.
Article 62. Procediment sancionador i òrgans competents
1. La imposició de sancions en matèria de subvencions per l’Administració de la
comunitat autònoma s’efectua mitjançant procediment administratiu que s’ha de
tramitar d’acord amb el que disposa el capítol II del títol IX74 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i la normativa autonòmica aplicable.
2. Són competents per a la resolució del procediment sancionador, quan la potestat
sancionadora correspongui a l’Administració de la comunitat autònoma, els òrgans
següents:
a) Per la comissió d’infraccions lleus i greus, el titular de la conselleria que
concedeix la subvenció o l’ajut o, si n’és el cas, el de la conselleria a la qual
estigui adscrita l’entitat que la concedeix.
b) Per la comissió d’infraccions molt greus, el Consell de Govern.
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La referència s’ha d’entendre feta a l’article 30.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la
nota 5.
74
La referència s’ha d’entendre feta al títol IV (articles 53 a 105) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
esmentada en la nota 31, i, en especial, als seus articles 53.2, 63, 64, 77.4 i 5, 85, 89 i 90.
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Article 63. Publicitat de les sancions75
Les resolucions sancionadores imposades per infraccions greus o molt greus que
hagin guanyat fermesa en via judicial s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. Així mateix, s’han de comunicar a la Intervenció General de la comunitat
autònoma per a la seva inclusió en la base de dades de subvencions i al registre de
contractistes de l’Administració de la comunitat autònoma.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera. Consorcis i fundacions
1. Els consorcis sotmesos a l’ordenament autonòmic i les fundacions del sector
públic autonòmic han d’ajustar l’activitat de foment, en tot cas, al que disposen
l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els
articles 2, 4, 5, 6.2, 7, 9, 10 i 34, com també, si pertoca, el títol V, amb l’excepció de
l’article 62.2, d’aquesta Llei.
En el cas de les fundacions del sector públic autonòmic, la concessió de subvencions
s’ha de fer en nom i per compte de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i requereix l’autorització prèvia de la conselleria d’adscripció, a la qual
corresponen també la resolució dels recursos, l’aprovació de les bases reguladores, si
pertoca, i l’exercici de les funcions de control i les inherents a l’exigència de
reintegraments, a la imposició de sancions i a la resta d’actuacions que impliquin
l’exercici de potestats administratives.
Això no obstant, les fundacions del sector públic autonòmic poden fer aportacions a
títol gratuït en règim de dret privat d’acord amb els seus estatuts, sempre que, per les
seves característiques, no es tracti d’actuacions pròpies de la competència
administrativa de foment.76
2. En tot cas, les aportacions gratuïtes que facin aquestes entitats han de tenir
relació directa amb l’objecte de l’activitat contingut en els estatuts.
3. A l’efecte d’aquesta Llei es consideren consorcis sotmesos a l’ordenament
autonòmic aquells que compleixin els requisits establerts en la legislació de règim
jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma.77 Per la seva part, es consideren
fundacions del sector públic autonòmic78 les fundacions en les quals concorri alguna de
les circumstàncies següents:
a) Que es constitueixin amb una aportació majoritària, directa o indirecta, de
l’Administració de la comunitat autònoma o de les entitats que en depenen.
b) Que el seu patrimoni fundacional, amb un caràcter de permanència, estigui
format en més d’un 50 % per béns o drets aportats o cedits per les entitats
esmentades.

75

Article modificat per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, esmentada en la nota 1.
Els paràgrafs 2n i 3r d’aquest apartat han estat afegits per la Llei 18/2016, de 29 de desembre,
esmentada en la nota 1.
77
Vid. article 85.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, esmentada en la nota 5; article 120 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la nota 5, i article 58.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
esmentada en la nota 2.
78
Vid. article 55.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, esmentada en la nota 2, i article 129 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, esmentada en la nota 5.
76
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Disposició addicional segona. Consells insulars
Els consells insulars han d’adequar l’activitat de concessió de subvencions al que
disposa aquesta Llei quan aquella es desenvolupi en matèries en les quals la comunitat
autònoma els hagi atribuït competències.79
Disposició addicional tercera. Justificació de subvencions concedides a consells
insulars, entitats locals i entitats instrumentals del sector públic insular i local 80
L’Administració de la comunitat autònoma ha de promoure la subscripció de
convenis de col·laboració amb els consells insulars i les entitats locals, a fi que aquestes
administracions i les seves entitats instrumentals puguin justificar les subvencions
concedides per l’Administració de la comunitat autònoma o les seves entitats
dependents o vinculades a través d’un certificat emès pel titular de l’òrgan gestor de la
subvenció que acrediti la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat de la
subvenció, i també d’un informe emès por la Intervenció o òrgan de control equivalent
de l’entitat subvencionada que acrediti la veracitat i la regularitat de la documentació
justificativa de la subvenció.

79

Vid. articles 27 i següents de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de 2
de novembre de 2000).
80
Disposició afegida per la Llei 13/2017, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1.
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DECRET 38/2009, DE 26 DE JUNY, DE DESPLEGAMENT
DEL RÈGIM JURÍDIC DE LA BASE DE DADES DE SUBVENCIONS
I D’AJUDES PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS
(BOIB núm. 96, de 4 de juliol de 2009)

Article 1. Objecte
Aquest Decret té per objecte desplegar el règim jurídic de la Base de dades de
subvencions i d’ajudes públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
d’acord amb el que estableix l’article 29.4 del Text refós de la Llei de subvencions,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. La Base de dades de subvencions i d’ajudes públiques de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears contindrà informació relativa a:
a) Les subvencions incloses en l’article 2 del Text refós de la Llei de subvencions.
b) Els lliuraments dineraris sense contraprestació als quals resulti d’aplicació el
principi d’informació que estableix l’article 31.2 del Text refós de la Llei de
subvencions.
c) Totes les ajudes concedides per qualsevol dels ens prevists en l’apartat següent
que no tenguin el caràcter de subvenció o de lliurament dinerari sense
contraprestació, en els termes que estableix la disposició addicional cinquena 1
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
2. Estan obligats a subministrar a la Base de dades de subvencions i d’ajudes
públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la informació prevista en
l’apartat anterior els ens següents:
a) L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
b) Les entitats autònomes i la resta d’entitats de dret públic que en depenen.
c) Els consorcis sotmesos a l’ordenament autonòmic.
d) Les fundacions del sector públic autonòmic.
3. Els titulars de les conselleries, els presidents o directors de les entitats
autònomes i els màxims òrgans unipersonals de direcció de la resta d’ens que es
preveuen en l’apartat anterior són els responsables de facilitar a la Base de dades de
subvencions i d’ajudes públiques la informació corresponent, en la forma que es
preveu en l’article 5, i han de col·laborar, a requeriment de la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma, en la seva condició d’únic òrgan responsable del manteniment,
la custòdia i la gestió de la informació continguda en la Base de dades, en la resolució
de les mancances, les incidències o els errors que pugui presentar la informació o que

1

Disposició addicional derogada pel Reial decret 130/2019, de 8 de març (§3). Vid., ara, article 2 del
Reial decret esmentat.
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impedeixin la seva càrrega a la Base de dades o la tramesa posterior de la informació a
la Base de dades nacional.
A aquests efectes, els òrgans esmentats han de dur a terme les correccions adients
en la informació i han de facilitar a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma
els aclariments i/o el detall de la informació que en cada cas sigui necessari.
Article 3. Administració i custòdia de la Base de dades
1. Corresponen a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, amb els mitjans tècnics aportats per la Direcció General de Tecnologia i
Comunicacions, les funcions següents:
a) Administrar, custodiar i gestionar la informació continguda en la Base de dades
de subvencions i d’ajudes públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Així mateix, pot fer ús de la informació esmentada per tal de
desenvolupar les funcions de control intern que legalment té encarregades.
b) Subministrar a la Base de dades nacional de subvencions, en els termes
establerts en l’Ordre EHA/875/2007, de 29 de març,2 la informació que consti a
la Base de dades de subvencions i d’ajudes públiques de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears corresponent a les subvencions, als lliuraments dineraris
sense contraprestació i a la resta d’ajudes a què es refereix l’article 2 anterior.
c) Autoritzar els accessos a la Base de dades de subvencions i d’ajudes públiques
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
d) Designar i comunicar a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat els
usuaris per als quals se sol·licita l’autorització d’accés a la Base de dades
nacional de subvencions.
2. La Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord
amb el que preveu l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal,3 és l’òrgan davant el qual s’han d’exercitar els
drets d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel·lació. No obstant això, les
sol·licituds d’exercici dels drets d’oposició, de rectificació i de cancel·lació han de ser
resoltes pels corresponents òrgans obligats a subministrar la informació a què es
refereix l’article 2.3 d’aquest Decret.
Article 4. Contingut de la Base de dades
1. Amb caràcter general, la Base de dades de subvencions i d’ajudes públiques de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de contenir, de manera actualitzada, la
informació següent:
a) Informació sobre les subvencions incloses en l’article 2 del Text refós de la Llei
de subvencions, en els termes següents:
a.1) Pel que fa a les bases o normes reguladores: la denominació i la data de
publicació de les bases o normes reguladores. En els casos en què les bases
reguladores s’hagin substituït per un altre instrument jurídic, s’ha de fer
referència a aquest instrument, com també al precepte legal que el
fonamenti.
2

La referència s’ha d’entendre feta al Reial decret 130/2019, de 8 de març (§3), i a les disposicions de
desplegament que es puguin dictar d’acord amb l’article 5.1 i la disposició final 3a d’aquest Reial decret.
3
Llei orgànica derogada per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).
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a.2) Pel que fa a la convocatòria: la denominació; la data de publicació; el
període de vigència; la funció perseguida; el sector de l’activitat econòmica
a què es dirigeix; el finançament, amb indicació de l’aplicació pressupostària
a la qual s’imputa la despesa i, si n’és el cas, el caràcter de despesa
pluriennal; l’objecte financer de la subvenció; la data límit o el termini de
justificació; i les eventuals modificacions de la convocatòria.
a.3) Pel que fa als actes de concessió i als beneficiaris: el règim de concessió, la
identificació de l’òrgan concedent, la identificació de la persona beneficiària
i l’import concedit.
a.4) Pel que fa al pagament i a la justificació: data de pagament, import i data de
la justificació. Si el pagament es fa mitjançant una entitat col·laboradora, les
seves dades identificatives.
a.5) Pel que fa als expedients de modificacions, revocacions i/o reintegraments:
la identificació de les resolucions que es dictin en els procediments
corresponents i, si n’és el cas, la data i l’import de les quanties reintegrades.
a.6) Pel que fa a les persones que estiguin incloses en algunes de les
prohibicions per poder obtenir la condició de persona beneficiària de
subvencions o d’entitat col·laboradora: les dades que permetin la seva
identificació, i la identificació de les resolucions administratives o judicials
que hagin donat lloc a la prohibició, com també el seu abast temporal.
b) Informació sobre els lliuraments dineraris sense contraprestació als quals resulti
d’aplicació el principi d’informació establert en l’article 31.2 del Text refós de la
Llei de subvencions, que ha de comprendre: el motiu del lliurament, les dades
identificatives de l’ens concedent i de la persona destinatària del lliurament,
l’import i la data dels pagaments duts a terme. Igualment s’ha d’incloure, si n’és
el cas, la informació relativa a les revocacions i/o els reintegraments que tenguin
lloc com a conseqüència del fet que no s’hagi executat totalment o parcialment
la causa o condició que motivà el lliurament.
c) Informació relativa a les ajudes concedides per qualsevol dels ens que es
preveuen en l’article 2.2 d’aquest Decret que no tenguin el caràcter de
subvenció o de lliurament dinerari sense contraprestació, el contingut de la qual
serà el que determini, amb la col·laboració de la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat.
2. Amb caràcter general, la informació a què fa referència l’apartat anterior
romandrà en la Base de dades de subvencions i d’ajudes públiques de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears durant un termini de cinc anys comptadors des de la
data del pagament material de les subvencions o ajudes o, si escau, des de la data en
què adquireixi fermesa l’acte administratiu de modificació, de revocació, d’anul·lació o
de reintegrament de la subvenció o d’imposició de sancions. Un cop transcorregut
aquest temps, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma la pot cancel·lar. En
tot cas, la informació relativa a les prohibicions per obtenir la condició de persona
beneficiària o d’entitat col·laboradora romandrà a la Base de dades mentre subsisteixi
la prohibició.
Article 5. Formació de la Base de dades
1. Amb caràcter general, els òrgans de les conselleries i de les entitats autònomes a
què es refereix l’article 2.3 anterior, per mitjà del personal autoritzat a què es refereix
179

§5
l’article 6, han de subministrar la informació a la Base de dades de subvencions i
d’ajudes públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de manera
automàtica, mitjançant l’anotació de les dades corresponents en el mòdul de
seguiment d’expedients de subvencions del sistema d’informació economicofinancera,
i sense cap altre procés d’introducció o de captura de dades, excepte pel que fa als
supòsits especials següents:
a) Quant als pagaments als beneficiaris o a les entitats col·laboradores, la informació
corresponent s’ha d’extreure de la comptabilitat de l’Administració de la
Comunitat Autònoma i/o de la comptabilitat de la resta d’ens que en depenen.
b) En els casos de resolucions fermes dels procediments administratius sancionadors
que determinin la inhabilitació de les persones sancionades per percebre
subvencions i ajudes, han de ser els òrgans o ens que els tramitin els que han de
trametre la informació relativa a aquestes resolucions a la Intervenció General de
la Comunitat Autònoma perquè la incorpori a la Base de dades.
c) En els casos de resolucions judicials fermes que tenguin per objecte la sanció de
delictes contra la hisenda pública derivades d’actuacions dutes a terme pels
beneficiaris de les subvencions o ajudes públiques, i que els inhabilitin per
percebre subvencions i ajudes, ha de ser l’òrgan o ens concedent de la
subvenció o ajuda de la qual dugui causa la resolució judicial el que ha de
trametre la informació relativa a aquestes resolucions a la Intervenció General
de la Comunitat Autònoma perquè la incorpori a la Base de dades.
2. Això no obstant, la informació relativa a les subvencions en espècie o a qualsevol
altre tipus d’ajuda que no sigui possible anotar en el mòdul de seguiment esmentat,
com també la informació corresponent a algun òrgan o ens integrat en el sistema
d’informació economicofinancera però que, amb l’autorització prèvia de la Intervenció
General de la Comunitat Autònoma, no faci ús d’aquest mòdul de seguiment, s’ha de
subministrar en els mateixos termes que s’indiquen en l’apartat següent per a les
entitats no integrades en el sistema d’informació economicofinancera.
3. Els òrgans unipersonals de direcció de les entitats no integrades en el sistema
d’informació economicofinancera, per mitjà del personal autoritzat a què es refereix
l’article 6, han de subministrar a la Base de dades de subvencions i d’ajudes públiques
de la Comunitat Autònoma la informació corresponent a cada trimestre natural —com
també qualsevol altra informació anterior que no s’hagi pogut facilitar en termini— en
els deu dies naturals següents a la finalització de cada un dels trimestres, per mitjà dels
fitxers informàtics generats autònomament amb subjecció a les especificacions
tècniques contingudes en els annexos de l’Ordre EHA/875/2007, de 29 de març,4 o bé
fent ús dels que, si s’escau, posi al seu abast la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears mitjançant el seu portal a Internet.
4. En tot cas, i sense perjudici de la responsabilitat que correspon als òrgans a què
es refereix l’article 2.3, aquests òrgans han de vetllar perquè els convenis i/o els
contractes que es formalitzin amb les entitats col·laboradores en la gestió de les
subvencions estableixin la manera en què aquestes entitats han de facilitar les dades
relatives al pagament de les subvencions i, en general, a qualsevol aspecte de la relació
subvencional que hagi de formar part del contingut de la Base de dades i de la qual
tenguin coneixement en virtut de la gestió que se’ls hagi encarregat.

4

Ídem nota 2.
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Article 6. Accés a la Base de dades
1. Únicament ha de tenir accés a la Base de dades de subvencions i d’ajudes
públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el personal de l’Administració
de la Comunitat Autònoma, de les seves entitats autònomes i de la resta d’ens obligats
a subministrar informació que estigui autoritzat per la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. En tot cas, els òrgans a què es refereix l’article 2.3 anterior han de comunicar a la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma el cessament o l’alteració en les
funcions del personal autoritzat, a l’efecte de procedir, si s’escau, a la revocació
expressa de l’autorització.
Article 7. Publicitat de les subvencions concedides
1. D’acord amb el que estableix l’article 34 del Text refós de la Llei de subvencions,5
en el mes següent a cada trimestre natural, l’interventor general de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears ha d’ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears de la informació que consti en la Base de dades de subvencions i d’ajudes
públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, relativa a les subvencions
concedides en el període esmentat per part de les conselleries i de les entitats que
en depenen, tret de la informació referida a les subvencions i/o a determinades dades
d’aquestes que els apartats 2 i 3 del precepte legal esmentat exclou de l’obligació
de publicar.
En tot cas, els òrgans a què es refereix l’article 2.3 anterior han de facilitar a la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma, amb l’antelació suficient, la
informació que calgui per delimitar adequadament l’abast de la publicació de les
subvencions a què es refereix l’article 34.3 del Text refós esmentat.
2. La publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears ha de fer referència expressa
a les dades següents:
a) La convocatòria, si n’hi ha.
b) El programa i el crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa.
c) La persona beneficiària, si pertoca.
d) La quantitat concedida.
e) La finalitat de la subvenció.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera. Subvencions i ajudes amb càrrec als fons europeus
1. D’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera6 del Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Fons Espanyol de
Garantia Agrària (FEGA) és el responsable de comunicar a la Base de dades nacional de
subvencions la informació sobre les ajudes concedides amb càrrec a la Secció Garantia
del FEOGA o als fons FEAGA i FEADER que els substitueixin.
2. Així mateix, i d’acord amb el que estableix la disposició addicional quarta7 del
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, han de ser
5

Vid. article 22 de la Llei 4/2011, de 31 de març (§12).
Disposició addicional derogada pel Reial decret 130/2019, de 8 de març (§3).
7
Ídem nota anterior.
6
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les autoritats de pagament les que han de trametre la informació de les ajudes
rebudes de la Unió Europea relativa als Fons Estructurals i Fons de Cohesió a la Base de
dades nacional de subvencions, d’acord amb el format, l’abast i la periodicitat que
determini la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
Disposició addicional segona. Instruccions
1. La Intervenció General de la Comunitat Autònoma pot dictar les instruccions que
calguin per tal de facilitar la captura de dades i la tramesa d’informació a la Base de
dades de subvencions i d’ajudes públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, com també dirigir i desplegar, des d’un punt de vista funcional, el sistema
d’informació economicofinancera i qualsevol altre sistema que el pugui complementar
o actualitzar, pel que fa a la gestió de la informació relativa a les subvencions, els
lliuraments dineraris sense contraprestació i altres ajudes que duguin a terme els ens
prevists en l’article 2.2 d’aquest Decret.
2. Així mateix, i sense perjudici del que estableixen, amb caràcter general, els
articles 4 i 5 d’aquest Decret, la Intervenció General pot dictar les instruccions que
calguin a l’efecte de fixar un sistema abreujat per a la formació de la base de dades pel
que fa a les subvencions de quantia inferior a 3.000,00 euros.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Disposició transitòria única. Incorporació d’informació a la Base de dades
1. S’ha d’incorporar a la Base de dades de subvencions i d’ajudes públiques de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears la informació relativa als expedients de
convocatòria i de concessió de subvencions aprovats a partir de l’1 de gener de 2008,
tot i que hagin estat objecte de tramitació anticipada en l’exercici anterior.
2. Això no obstant, es pot incorporar a la Base de dades la informació corresponent
als expedients de convocatòries o de concessions de subvencions anteriors a l’1 de
gener de 2008, sempre que quedin quantitats pendents d’abonament de les quals la
persona beneficiària en sigui creditora o, si s’escau, quantitats pendents de
reintegrament o de pagament a favor de la Comunitat Autònoma.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera. Habilitació normativa
S’autoritza el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació perquè dicti les disposicions
necessàries per desplegar aquest Decret.
Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
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REIAL DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PEL QUAL
S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA MODERNITZACIÓ
DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PER A L’EXECUCIÓ
DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA
(fragment)
(BOE núm. 341, de 31 de desembre de 2020)

TÍTOL IV
ESPECIALITATS DE GESTIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ,
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA
(...)
CAPÍTOL V
MESURES D’AGILITACIÓ DE LES SUBVENCIONS
FINANÇABLES AMB FONS EUROPEUS

Article 60. Requisits per a la tramitació de subvencions finançables amb fons
europeus
1. En la concessió de subvencions i ajudes a les quals sigui aplicable la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, no és exigible l’autorització del Consell de
Ministres que preveu l’article 10.2 de la Llei esmentada.1
2. No és exigible tampoc en aquests casos l’autorització del Ministeri d’Hisenda per
a la concessió de préstecs i avançaments al tipus d’interès inferior al del deute emès
per l’Estat en instruments amb un venciment similar, que preveu la lletra a) de la
disposició addicional segona (préstecs i avançaments financers amb càrrec als
pressupostos generals de l’Estat) de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2018, prorrogada per al 2020.
3. No és necessari l’informe del Ministeri d’Hisenda per a l’atorgament de
subvencions «en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres de degudament justificades que en dificultin la convocatòria
pública» previst a l’article 22.2.c), al qual es remet en aquest punt l’art. 28.2, tots dos de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, si bé el Ministeri d’Hisenda
ha d’especificar els aspectes que han de quedar acreditats en la memòria explicativa
respecte de les circumstàncies que justifiquen la modalitat de subvenció esmentada.
Article 61. Bases reguladores i convocatòria de les subvencions finançables amb fons
europeus
1. Les bases reguladores de les subvencions finançables amb fons europeus poden
incorporar la convocatòria d’aquestes.2
1
2

Aquest apartat constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquest Reial decret llei).
Ídem nota anterior.
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2. Per a la tramitació de l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria
d’aquestes subvencions tan sols són exigibles l’informe dels serveis jurídics
corresponents i l’informe de la intervenció delegada a què fa referència l’article 17.1,
paràgraf segon, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que en
tot cas s’ha d’emetre en el termini improrrogable de deu dies naturals.
3. Els beneficiaris dels préstecs o avançaments han d’acreditar que estan al corrent
del pagament de les obligacions de reembossament de qualssevol altres préstecs o
avançaments concedits anteriorment amb càrrec als crèdits consignats específicament
per a la gestió d’aquests fons en els pressupostos generals de l’Estat. Correspon al
centre gestor de la despesa comprovar el compliment d’aquestes condicions abans del
pagament, i exigir, quan no es pugui acreditar d’una altra manera, una declaració
responsable del beneficiari o una certificació de l’òrgan competent si aquest és una
administració pública. Tot això sense perjudici del compliment de la resta d’obligacions
que preveu la normativa reguladora de subvencions.
Article 62. Subvencions de concurrència no competitiva finançables amb fons
europeus
1. En el cas de subvencions relacionades finançables amb fons europeus, regulades
per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’objecte de les quals
sigui finançar actuacions o situacions concretes que no requereixin una valoració
comparativa amb altres propostes, es poden dictar les resolucions de concessió per
ordre de presentació de sol·licituds un cop fetes les comprovacions de concurrència de
la situació o actuació subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits,
fins a l’exhauriment del crèdit pressupostari assignat en la convocatòria.3
2. En el cas de l’Administració General de l’Estat les bases reguladores d’aquestes
subvencions s’han d’aprovar mitjançant una ordre ministerial, i és aplicable en tot el
que sigui compatible el que preveu la Llei esmentada.
Article 63. Justificació de l’aplicació de les subvencions4
Per a la justificació de l’aplicació de les subvencions relacionades amb l’ús de fons
europeus s’estableixen les singularitats següents:
a) S’eleva el llindar econòmic que preveu l’article 75 del Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, per a la presentació d’un compte justificatiu
simplificat per part del beneficiari de la subvenció, amb el text que segueix,
després del punt final de l’apartat, i s’amplia aquest import fins als 100.000
euros.
b) Pel que fa al contingut del compte justificatiu, previst a l’article 72 del
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, les bases reguladores poden
eximir de l’obligació de presentar les factures que tinguin un import inferior
a 3.000 euros.
c) S’eleva fins a 10.000 euros el límit de 3.000 euros per acreditar el compliment
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en la normativa de

3
4

Ídem nota 1.
El que disposa aquest article té rang reglamentari (vid. disposició final 12a d’aquest Reial decret llei).
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subvencions previst a l’article 24 del Reglament de la Llei general de
subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
d) Per als supòsits en què les sol·licituds s’hagin d’acompanyar de memòries
econòmiques, es flexibilitzen els compromisos que aquestes recullin, en el sentit
que es permetin compensacions entre els conceptes pressupostats, sempre que
es dirigeixin a assolir el fi de la subvenció.
Article 64. Tramitació anticipada de les subvencions5
Es permet la tramitació anticipada sense crèdit disponible de les subvencions
finançables amb fons europeus, amb exclusió de l’aplicació dels requisits de l’article 56
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, sempre que s’acrediti que s’ha sol·licitat la
modificació pressupostària necessària per a la disposició del crèdit aplicable i la
concessió d’aquesta quedi supeditada a l’aprovació d’aquesta modificació.
Article 65. Concessió d’incentius regionals
La Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics pot exceptuar en aquests
casos el llindar que preveu l’art. 5.2 de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, d’incentius
regionals per a la correcció de desequilibris econòmics interterritorials, que atribueix a
aquesta Comissió Delegada la competència per a la concessió d’incentius regionals
quan es tracti de projectes d’una quantia superior als 15 milions d’euros.
(...)

CAPÍTOL VII
INSTRUMENTS DE COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA PER A L’EXECUCIÓ
DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA
DE L’ECONOMIA ESPANYOLA

Article 67. Agrupacions per a la presentació de sol·licituds a convocatòries d’ajudes
per a activitats vinculades amb el Pla de recuperació, transformació i resiliència de
l’economia espanyola6
1. Les bases reguladores per a la concessió de subvencions d’activitats vinculades
amb el Pla de recuperació, transformació i resiliència de l’economia espanyola poden
establir que en puguin ser beneficiàries les agrupacions de persones físiques o
jurídiques, públiques o privades sense personalitat, en els termes que preveu
l’apartat 3 de l’article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
2. Els membres de l’agrupació han de subscriure, amb caràcter previ a la formulació
de la sol·licitud, un acord intern que en reguli el funcionament, sense que sigui
necessari que es constitueixin en cap forma jurídica per a això. L’acord d’agrupació ha
d’incloure, almenys, els aspectes següents:
a) Compromisos d’execució d’activitats assumits per cada membre de l’agrupació.
b) Pressupost corresponent a les activitats assumides per cada membre de
l’agrupació, i import de la subvenció que s’ha d’aplicar en cada cas.

5
6

Ídem nota anterior.
Aquest article constitueix legislació bàsica (vid. disposició final 1a d’aquest Reial decret llei).
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c) Representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per complir
les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.
d) Organització interna de l’agrupació, pla de contingències i disposicions per a la
resolució de litigis interns.
e) Acords sobre responsabilitat, indemnització i confidencialitat entre els
participants.
f) Propietat dels resultats.
g) Protecció legal dels resultats, i, si s’escau, de la propietat industrial resultant. Ha
de recollir una previsió mínima de cessió de drets d’ús no exclusiu en benefici de
l’administració pública espanyola, per una durada conforme a la regulació de la
propietat intel·lectual o industrial, segons el cas.
h) Normes de difusió, utilització, i drets d’accés als resultats de l’activitat
subvencionada.
3. L’acord d’agrupació es pot condicionar a ser declarat beneficiari de l’ajuda per
una resolució de concessió definitiva.
4. Tots els membres de l’agrupació tenen la consideració de beneficiaris de la
subvenció, i són responsables solidàriament respecte del conjunt d’activitats
subvencionades que ha de dur a terme l’agrupació, inclosa l’obligació de justificar, el
deure de reintegrament o de reembossament de quotes de préstecs, i les
responsabilitats per infraccions.
5. L’agrupació no es pot dissoldre fins que hagi transcorregut el termini de
prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i,
en cas que la subvenció sigui en forma de préstec, fins que se’n produeixi
l’amortització total.
6. L’agrupació pot proposar que se sumi un nou participant o que se’n retiri un
altre, o que se substitueixi el representant, de conformitat amb el que disposin les
bases reguladores, sempre que aquest canvi s’ajusti a les condicions de participació, no
perjudiqui l’execució de l’acció ni vagi en contra del principi d’igualtat de tracte.
7. En tot el que no preveu aquest article, s’han d’aplicar la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, i la seva normativa de desplegament.
(…)

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera. Títols competencials
1. Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que disposen l’article 149.1.13a,
14a, 15a, 18a, 23a, que atribueixen a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica; hisenda i deute
de l’Estat; foment i coordinació general de la recerca científica i tècnica; les bases del
règim jurídic de les administracions públiques i del règim estatutari dels seus
funcionaris que, en tot cas, garanteixen als administrats un tractament comú davant
d’aquestes; el procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats
derivades de l’organització pròpia de les comunitats autònomes; legislació sobre
expropiació forçosa; legislació bàsica sobre contractes i concessions administratives i el
sistema de responsabilitat de totes les administracions públiques; i legislació bàsica
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sobre protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats
autònomes d’establir normes addicionals de protecció.
2. No tenen caràcter bàsic i, per tant, només són aplicables a l’Administració
General de l’Estat i al sector públic institucional estatal:
(...)
o) els apartats 2 i 3 de l’article 60;
p) els apartats 2 i 3 de l’article 61;
q) l’apartat 2 de l’article 62;
r) l’article 63;
s) l’article 64;
t) l’article 65;
u) l’article 66;
(...)
(...)
Disposició final dotzena. Clàusula de salvaguarda de rang reglamentari
1. El que disposen els articles 63 i 64 d’aquest Reial decret llei té rang reglamentari.
(...)
(…)
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DECRET LLEI 3/2021, DE 12 D’ABRIL, DE MESURES
EXTRAORDINÀRIES I URGENTS PER EXECUTAR LES ACTUACIONS
I ELS PROJECTES QUE S’HAN DE FINANÇAR AMB FONS EUROPEUS EN EL
MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA
(fragment)
(BOIB núm. 49, de 13 d’abril de 2021)

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquest Decret llei és establir les mesures extraordinàries i urgents per
desplegar les disposicions estatals bàsiques que conté el Reial decret llei 36/2020,
de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de
l’Administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, i fixar les especialitats organitzatives i de procediment necessàries per
simplificar i agilitar la gestió pressupostària i econòmica, els procediments de
subvencions i d’ajuts, la contractació pública i la resta d’actuacions i procediments
inherents a la programació i l’execució dels projectes que s’han de finançar amb fons
procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MMR) i de l’Ajuda a la
Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa (REACT-EU) respecte dels quals la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears sigui responsable de la gestió i el control.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquest Decret llei és aplicable a totes les actuacions que duguin a terme
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats integrants
del seu sector públic instrumental per a la implementació, la gestió i el control dels
fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del REACT-EU, com
també, si escau, de la resta de fons europeus a què fa referència la disposició
addicional primera.
Article 3. Principis de tramitació
Les actuacions i els procediments de gestió i execució pressupostària, de
subvencions i ajudes, de contractació pública, de formalització de convenis i, en
general, totes les actuacions i els procediments relacionats amb la programació, la
gestió, el seguiment i el control dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del REACT-EU s’han de tramitar d’acord amb els principis de prioritat,
preferència i celeritat.
(...)
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CAPÍTOL VI
ESPECIALITATS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS

Article 15. Bases i convocatòria de les subvencions
1. D’acord amb l’article 61.1 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel
qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per
a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, les bases reguladores
de les subvencions que, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i
del Pla Estratègic Autonòmic a què fa referència l’article 4 d’aquest Decret llei, s’hagin
de finançar amb fons europeus poden incorporar la convocatòria.
2. En aquests casos, l’aprovació de les bases ha de seguir exclusivament els tràmits
següents: resolució d’inici, informe dels serveis jurídics i, si escau, fiscalització prèvia de
la Intervenció General, que s’han d’emetre en el termini màxim de deu dies naturals.
La fiscalització prèvia de la Intervenció General, quan sigui procedent, s’ha de
limitar als aspectes de la convocatòria susceptibles de fiscalització.
3. Les bases reguladores de les subvencions a què es refereix l’apartat 1 d’aquest
article poden:
a) Exigir que la participació en el procediment de concessió de la subvenció, com
també en les actuacions de justificació i de comprovació, es faci exclusivament
de manera telemàtica.
b) Eximir de l’obligació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social sempre que la naturalesa de la subvenció així ho
aconselli i no es tracti de subvencions establertes per normes rang legal que
exigeixin expressament aquesta obligació.
c) Limitar la comprovació formal del compte justificatiu per a la liquidació de la
subvenció a l’anàlisi de les dades i la documentació que a aquest efecte
s’estableixi, sens perjudici de la revisió de la resta de dades i documents en el
termini dels quatre anys següents, la qual, al seu torn, es podrà fer sobre la base
d’una mostra representativa.
4. El Pla Estratègic Autonòmic, respecte dels projectes integrants d’aquest Pla
l’execució dels quals s’hagi de vehicular totalment o parcialment per la via de
subvencions o ajudes, té la consideració de pla estratègic de subvencions als efectes de
l’article 6.1 del Text refós de la llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre.
Article 16. Principis rectors per a la concessió de subvencions
1. Els ajuts i les subvencions inherents al finançament d’actuacions vinculades amb
projectes que es prevegin expressament en el Pla Estratègic Autonòmic s’han de
gestionar d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat, eficàcia, eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos
públics i celeritat.
2. En els projectes que formin part del Pla Estratègic Autonòmic i que s’hagin de
materialitzar en la concessió d’una subvenció o ajuda a un beneficiari concret, aquesta
subvenció o ajuda s’ha de regir per les normes aplicables a les subvencions de
concessió directa del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de subvencions, sempre que la selecció d’aquests beneficiaris
concrets s’hagi fet sota els principis de publicitat, concurrència i igualtat.
190

§7
Article 17. Justificació de les subvencions
Per a la justificació de l’aplicació de les subvencions vinculades amb projectes
integrants del Pla Estratègic Autonòmic, s’estableixen les especialitats següents:
a) El límit per acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social previst en el segon paràgraf de la lletra f) de l’article 11 del Text
refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, s’incrementa fins a deu mil euros.
b) Per a la justificació de les despeses imputables a subvencions d’un import igual o
inferior a sis mil euros, és suficient presentar una declaració responsable de la
persona o entitat beneficiària, sens perjudici de les actuacions posteriors de
comprovació i control que, si s’escau, s’estableixin
c) En els supòsits en què a les sol·licituds s’hagi d’adjuntar una memòria
econòmica, els compromisos que s’hi plasmin es poden flexibilitzar en el sentit
que es permetin compensacions entre els conceptes pressupostats, sempre que
es compleixi la finalitat de la subvenció.
d) Pel que fa al contingut del compte justificatiu, no és necessària la presentació de
les factures o documents equivalents d’un import igual o inferior a tres mil
euros, sens perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control.
(...)

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera. Aplicació de les mesures d’aquest Decret llei a altres
actuacions
1. La regulació que conté aquest Decret llei és aplicable a qualsevol actuació,
expedient o procediment administratiu derivat de l’execució d’altres fons europeus en
el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i de l’Instrument Europeu
de Recuperació a què fan referència el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre,
pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i
per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i la disposició
addicional desena de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021.
2. Així mateix, els articles 3, 7, 15 a 17 i 23 d’aquest Decret llei són aplicables a les
actuacions que resultin de l’execució de la línia Covid d’ajudes directes a empresaris i
professionals a què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de
mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la
pandèmia de la COVID-19.
Els expedients de concessió de subvencions derivats de les convocatòries d’ajudes
directes a empresaris i professionals a què fa referència el paràgraf anterior no s’han
de sotmetre a la fiscalització prèvia de la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma, en cap de les fases de gestió i execució del pressupost de despeses.
Aquestes despeses han de ser objecte de control financer, amb l’abast material i
temporal que determini la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts
en el programa de control financer corresponent.
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Disposició addicional segona. Productivitat vinculada al grau de compliment de
l’execució de les d’ajudes directes a empresaris i professionals
Durant l’any 2021 i 2022 el personal al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma o de l’entitat instrumental que faci funcions en l’àmbit de la tramitació
d’expedients de la línia Covid d’ajudes directes a empresaris i professionals a què es
refereix el Títol I de Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries
de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, pot
percebre un complement de productivitat vinculat al grau de compliment dels
objectius d’aquesta línia d’ajudes.
Disposició addicional tercera. Disposicions aplicables als consells insulars, a les
entitats locals de les Illes Balears i als ens del seu sector públic
Les normes que contenen els articles 3, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18 i 19, i també les
mesures específiques en matèria de personal que conté el capítol VIII, així com les
disposicions addicionals primera i cinquena d’aquest Decret llei, són aplicables, així
mateix, als consells insulars, a les entitats locals de les Illes Balears i als ens integrants
del seu sector públic instrumental, aplicant les peculiaritats de la seva organització,
quan exerceixin funcions relacionades amb la gestió i l’execució de les actuacions
finançades amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del
REACT-EU, com també, si escau, de la resta de fons europeus a què fa referència la
disposició addicional primera.
Disposició addicional quarta. Aplicació de determinades normes de la Llei 2/2020,
de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per
la COVID-19
Les normes que contenen els articles 11, 11 bis, 21, 22, 23, 23 bis, 27 i 32 de la
Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19,
i la resta de normes de la Llei esmentada que no estableixin expressament un termini
màxim de vigència, són aplicables a les actuacions i als procediments de preparació,
planificació, execució i control dels projectes que s’hagin de finançar amb fons europeus
en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i del Pla Estratègic
Autonòmic a què fa referència l’article 5 d’aquest Decret llei durant el temps que sigui
necessari fins a exhaurir el seu objecte.
(...)
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LLEI 14/2014, DE 29 DE DESEMBRE, DE FINANCES
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS1
(fragment)
(BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015)

TÍTOL IV
CONTROL INTERN I COMPTABILITAT PÚBLICA
(...)
CAPÍTOL II
CONTROL INTERN
SECCIÓ 1a
EXERCICI DEL CONTROL INTERN

(...)
Article 112. Àmbit d’aplicació
1. La funció interventora regulada en la secció segona d’aquest capítol és aplicable
a l’Administració de la comunitat autònoma i a les entitats instrumentals que integren
el sector públic administratiu, a excepció de la Universitat de les Illes Balears i dels
consorcis, llevat que la llei de creació de l’entitat prevegi que hi és aplicable
exclusivament el control financer.
2. Les funcions de control intern de la gestió economicofinancera de les entitats
instrumentals que integren el sector públic empresarial i fundacional, i també dels
consorcis, s’han d’exercir mitjançant les tècniques de control financer que preveu
l’apartat 5 d’aquest article i les que regula la secció tercera d’aquest capítol.
3. Això no obstant, el Consell de Govern, a proposta del conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts i amb l’informe previ de la Intervenció General, pot
acordar que el control financer propi dels ens a què es refereix l’apartat 2 anterior o
dels organismes per als quals així es prevegi en la llei de creació en els termes indicats
en el darrer incís de l’apartat 1 d’aquest article sigui substituït per la funció
interventora, amb l’abast que es determini en cada cas.
El que estableix el paràgraf anterior no és aplicable a les personificacions de dret
privat, sens perjudici del que preveu l’article 19.e) de la Llei 7/2010.
4. Així mateix, el control financer es pot exercir respecte de l’Administració de la
comunitat autònoma i de qualsevol altre ens dels que preveu l’article 1.3 d’aquesta

1

Aquesta Llei ha estat modificada, entre d’altres, per la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 (BOIB núm. 216, de 31 de
desembre de 2020).
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llei, i també respecte de les persones físiques i jurídiques, privades o públiques, que
percebin subvencions, préstecs, avals i altres ajuts de l’Administració de la comunitat
autònoma o de qualsevol de les entitats instrumentals del sector públic autonòmic.
5. El control financer s’ha d’exercir, principalment, mitjançant tècniques
d’auditoria. Això no obstant, el Consell de Govern, a proposta conjunta del conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts i del conseller sectorial corresponent, i
amb l’informe previ de la Intervenció General, pot acordar que s’apliqui el control
financer permanent respecte de tota l’activitat de l’ens o d’algunes àrees de gestió,
atesos el volum i l’activitat de l’ens o qualsevol altre motiu que ho justifiqui, i també, a
proposta en aquest cas del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts,
pot acordar la creació d’un servei específic i especialitzat de la Intervenció General
d’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 7/2010.
(...)
SECCIÓ 2a
LA FUNCIÓ INTERVENTORA

(...)
Article 116. Extensió de la funció interventora
L’exercici de la funció interventora comprèn:
a) La fiscalització prèvia dels expedients de modificació de crèdit, amb l’abast que
es determini reglamentàriament.
b) La fiscalització prèvia de tots els actes, els documents o els expedients
susceptibles de produir obligacions de contingut econòmic, en les fases
d’autorització de la despesa, disposició o compromís de la despesa, i
reconeixement de l’obligació i proposta de pagament.
Aquesta fiscalització prèvia es pot efectuar mitjançant procediments de mostreig.
D’altra banda, aquesta fiscalització prèvia es pot substituir pel control financer
en els casos en què així es determini reglamentàriament.
c) La fiscalització prèvia dels moviments de fons i de valors, o dels actes
susceptibles de produir-los, quan així es determini reglamentàriament.
d) La intervenció material dels pagaments que no s’hagin ordenat i tramitat per
procediments automàtics.
e) La intervenció de l’aplicació o de l’ús dels fons públics, que comprèn la
comprovació material de les obres, dels subministraments, de les adquisicions i
dels serveis; la comprovació material o, si escau, documental de les subvencions
de capital en els termes que preveu la legislació específica; i l’examen
documental dels comptes justificatius dels pagaments per justificar.
f) La comprovació, a efectes pressupostaris i d’inventari, dels efectius de personal i
de les existències de metàl·lic, valors i altres béns de la comunitat autònoma.
Article 117. Exclusió de la fiscalització prèvia i fiscalització prèvia limitada
1. No està sotmesa a la fiscalització prèvia prevista en l'article anterior l'aprovació
dels actes, els documents o els expedients susceptibles de produir obligacions de
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contingut econòmic, o moviments de fons i valors, que es determinin per mitjà de
normes amb rang de llei o dels reglaments de desenvolupament d'aquesta llei.2
2. El Consell de Govern, a proposta del conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts i amb l’informe previ de la Intervenció General, pot limitar la fiscalització
prèvia a comprovar els requisits bàsics següents:
a) L’existència de crèdit pressupostari adequat a la naturalesa de la despesa, i
suficient, o la imputació comptable adequada en cas d’operacions no
pressupostàries.
b) La competència de l’òrgan que genera la despesa o l’obligació.
c) El compliment de les normes aplicables als expedients relatius a despeses de
caràcter pluriennal i a despeses estructurals.
d) El compliment de les normes sobre publicitat i concurrència aplicables als
expedients de despesa corresponents.
e) Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, així es
determinin per a cada tipus d’expedient de despesa, a proposta de la
Intervenció General de la comunitat autònoma.
3. Les despeses o obligacions exemptes de fiscalització prèvia o sotmeses a
fiscalització prèvia limitada poden ser objecte de control financer, amb la finalitat de
verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i de determinar el grau
de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits pressupostaris pel que fa als
aspectes no comprovats en la fiscalització prèvia limitada.
L’òrgan interventor que en dugui a terme la fiscalització posterior ha d’emetre un
informe en el qual s’han de fer constar totes les observacions i les conclusions que es
dedueixin d’aquesta fiscalització.
(...)
SECCIÓ 3a
EL CONTROL FINANCER

(...)
Article 123. Formes d’exercici
1. El control financer s’ha d’exercir mitjançant tècniques d’auditoria o altres
mecanismes de control, d’acord amb aquesta llei, les normes d’auditoria, les
instruccions que dicti la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i les pràctiques generalment acceptades.
2. Les normes d’auditoria i les instruccions que dicti la Intervenció General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears s’han d’aplicar a totes les auditories que facin
en l’àmbit autonòmic els òrgans dependents funcionalment de la Intervenció General i
els auditors de comptes o les societats d’auditoria de comptes contractades amb
aquesta finalitat.
3. El control financer ha d’obtenir una evidència suficient i adequada, mitjançant la
realització i l’avaluació de les proves d’auditoria que es considerin necessàries, a fi de

2

Apartat modificat per la Llei 3/2020, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1. Vid. article 21 del
Decret 62/2006, de 7 de juliol (§10).
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fonamentar les observacions i les conclusions que es facin constar en l’informe
corresponent.
Article 124. Facultats dels equips de control
1. L’equip de control té accés a tots els documents, els llibres, els registres i
qualsevol altra font d’informació que permeti obtenir una evidència suficient,
pertinent i vàlida sobre la qual fonamentar el seu dictamen, i els comentaris, les
conclusions o les recomanacions corresponents.
2. Quan de l’exercici de les funcions de control es dedueixin indicis que una
subvenció o ajuda públiques s’han obtingut, destinat o justificat incorrectament, el
personal encarregat de fer-ho pot retenir, amb l’autorització prèvia de la Intervenció
General de la comunitat autònoma, les factures, els documents equivalents o
substitutius i qualsevol document relatiu a les operacions en què aquests indicis es
manifestin.
3. El personal actuant en l’exercici del control financer pot revisar els sistemes
informàtics de gestió que calguin per dur a terme les funcions de control.
Article 125. Informes de control financer
1. L’òrgan que hagi desenvolupat el control financer ha d’emetre un informe que
ha de contenir els fets posats de manifest i les conclusions i les recomanacions que
se’n dedueixin.
2. Amb la finalitat de garantir el principi de procediment contradictori, aquest
informe té, en primer lloc, caràcter provisional, i l’òrgan que l’hagi emès l’ha de
trametre a les persones interessades que resultin de l’activitat controlada perquè hi
formulin les al·legacions que considerin oportunes.
3. En les al·legacions a l’informe provisional, les persones interessades hi han de
manifestar la conformitat o la disconformitat amb les conclusions i les recomanacions
que s’hi contenen, i en el cas d’admetre les deficiències evidenciades pel control
financer han d’indicar les mesures correctores que prevegin aplicar i el calendari
previst per executar-les.
4. En vista de l’informe provisional i de les al·legacions rebudes, l’òrgan de control
ha d’emetre l’informe definitiu. Si no s’han rebut al·legacions en el termini assenyalat
per fer-ho, l’informe provisional s’ha d’elevar a definitiu.
Article 126. Mesures de correcció de les anomalies detectades en el control financer
1. Quan així els ho requereixi la Intervenció General, els òrgans gestors sotmesos a
control financer han de comunicar-li les mesures que vagin adoptant per solucionar les
deficiències detectades i, si s’escau, el grau de compliment dels terminis indicats en les
seves al·legacions. En cas que aquestes mesures no s’adoptin o no es compleixin els
terminis prevists, l’òrgan de control n’ha d’informar la Intervenció General als efectes
que pertoquin.
2. Quan dels informes definitius o de les actuacions efectuades es derivin
obligacions de reintegrament de subvencions o de qualsevol altra despesa pública, s’ha
d’iniciar el procediment de reintegrament que pertoqui amb les especialitats següents:
a) L’acord d’iniciació del procediment de reintegrament s’ha de notificar a la
persona interessada, en el qual ha de fer constar com a quantia reclamada la
que figura en les conclusions de l’informe, llevat que, prèviament, l’òrgan gestor
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hagi mostrat la discrepància en els termes de l’article 119 d’aquesta llei, cas en
el qual s’ha de fer constar la quantia que determini el Consell de Govern.
b) En la proposta de resolució i en la resolució corresponent s’ha d’acordar,
motivadament, de conformitat amb les al·legacions que formuli el beneficiari en
el tràmit d’audiència i amb la resta de l’expedient, la procedència o la
improcedència del reintegrament i el seu import, que pot ser diferent del que
consta en l’informe de la Intervenció General. En tot cas, s’ha de trametre a la
Intervenció General la resolució que es dicti.
c) En cas que l’òrgan gestor no iniciï la instrucció de l’expedient de reintegrament,
la Intervenció General pot comunicar-ho al Consell de Govern a l’efecte que
correspongui, mitjançant el conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts.
(...)
Article 129. Control financer permanent
1. El control financer permanent té per objectiu verificar, de manera continuada, la
situació i el funcionament de les entitats controlades, per comprovar el compliment de
la normativa vigent i de les directrius que les regeixen i, en general, que la gestió
s’ajusta al principi de bona gestió financera, en el marc del que preveu l’article 110
d’aquesta llei.
2. L’exercici del control financer permanent pot incloure la comprovació de
qualsevol dels aspectes a què fa referència l’article 121.2 d’aquesta llei i, en particular,
dels següents:
a) L’adequació a l’ordenament jurídic de l’actuació de cadascun dels òrgans i les
entitats sotmesos a aquesta modalitat de control, en els aspectes de la gestió
economicofinancera als quals no s’estengui la funció interventora.
b) El seguiment de l’execució pressupostària i la verificació del compliment dels
objectius assignats als òrgans i a les entitats com a centres gestors de despesa.
c) El registrament i la comptabilització correctes de les operacions objecte de
control.
d) La comprovació de la planificació, la gestió i la situació de la tresoreria, i de la
resta d’elements patrimonials de l’entitat controlada.
e) L’anàlisi de les operacions i els procediments interns, a fi de valorar la bona
gestió financera.
3. El control financer permanent s’ha de regir per les disposicions que contenen
aquesta llei, la Llei 7/2010 i la normativa reglamentària de desplegament.
Article 130. Auditoria pública
1. Es denomina auditoria pública el control financer que consisteix en la verificació,
posterior i sistemàtica, de l’activitat economicofinancera del sector públic autonòmic,
mitjançant l’aplicació dels procediments de revisió selectius continguts en les normes
d’auditoria pública i en les instruccions que dicti la Intervenció General.
2. L’auditoria pública ha d’adoptar qualsevol de les modalitats següents, o una
combinació d’aquestes:
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a) L’auditoria de regularitat comptable, consistent a revisar i verificar la informació
i la documentació comptable amb l’objectiu de comprovar que s’adeqüen a la
normativa comptable i, si s’escau, pressupostària que hi sigui aplicable.
b) L’auditoria de compliment, consistent a verificar que els actes, les operacions i
els procediments de gestió economicofinancera s’han desenvolupat de
conformitat amb les normes aplicables.
c) L’auditoria operativa, consistent a examinar sistemàticament i objectivament les
operacions i els procediments d’una organització, programa, activitat o funció
pública, amb l’objectiu de proporcionar una valoració independent de la seva
racionalitat economicofinancera i de l’adequació al principi de bona gestió
financera, per advertir les possibles deficiències i proposar les recomanacions
oportunes amb vista a corregir-les.
3. L’auditoria dels comptes anuals és la modalitat de l’auditoria de regularitat
comptable que té per finalitat verificar si els comptes anuals representen en tots els
aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels
resultats de l’entitat i, si escau, de l’execució del pressupost d’acord amb les normes i
els principis comptables i pressupostaris que hi siguin aplicables, i si contenen la
informació necessària per interpretar-los i comprendre’ls de manera adequada.
Article 131. Control financer de subvencions i ajudes públiques
1. El control financer també es pot estendre als beneficiaris de subvencions i a les
entitats col·laboradores, i també als perceptors de préstecs, avals o altres ajudes
públiques concedits per l’Administració de la comunitat autònoma o per entitats
instrumentals del sector públic autonòmic, o finançats amb fons de la Unió Europea,
en els termes que estableix aquest capítol.
2. Aquest control financer té per objectiu comprovar que l’operació s’ha obtingut,
utilitzat i justificat de manera adequada i correcta i, en particular:
a) El compliment de les condicions que estableixen la normativa reguladora de la
concessió i la resta de normativa aplicable.
b) La utilització i l’aplicació correctes dels fons als fins prevists en la normativa
reguladora i en l’acte de concessió.
c) La realitat i la regularitat de les operacions finançades.
d) L’actuació de l’entitat col·laboradora, i també la justificació dels fons rebuts i el
compliment de les altres obligacions a les quals està subjecta.
3. El control financer d’entitats col·laboradores i beneficiaris de subvencions i altres
ajudes públiques, incloses les finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea, es
regeix per les disposicions d’aquesta llei i per la legislació autonòmica, estatal i
europea en matèria de subvencions, amb l’abast que pertoqui en cada cas.
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DECRET 75/2004, DE 27 D’AGOST, DE DESPLEGAMENT
DE DETERMINATS ASPECTES DE LA LLEI DE FINANCES
I DE LES LLEIS DE PRESSUPOSTS GENERALS
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS1
(fragment)
(BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004)

TÍTOL III
NORMES DE GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL III
EL RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS

(...)
Article 25. Reconeixement i ordenació del pagament anticipat d’obligacions
(article 25.32 de la Llei 1/1986)
1. El pagament de les obligacions de la comunitat autònoma per prestacions,
serveis o acords de transferència no podrà realitzar-se fins que el creditor hagi
complert o garantit la seva correlativa obligació.
La possibilitat de rebre el pagament d’obligacions de forma anticipada s’ha de
preveure en l’acord o resolució d’aprovació de la despesa, el qual també ha de fixar la
garantia que hagi de constituir el creditor amb excepció dels supòsits a què es refereix
l’apartat 3 d’aquest article.
A aquest efecte, i amb caràcter general, només es podrà entendre garantida la seva
obligació quan el creditor hagi constituït prèviament un aval bancari suficient, per un
import mínim del 125 % de les quantitats anticipades, davant la direcció general
competent en matèria de tresoreria de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
qual s’haurà d’assegurar de la seva suficiència formal. L’aval serà de durada indefinida,
i romandrà vigent fins que l’òrgan competent n’autoritzi la cancel·lació o devolució.
En aquells casos en què circumstàncies especials ho justifiquin, el conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts podrà autoritzar expressament la
substitució de l’aval bancari per un altre tipus de garanties.
2. No obstant això, en matèria de subvencions, únicament es podran fer bestretes
de pagament sobre la subvenció concedida, amb l’exigència de les garanties a què es
refereix l’apartat anterior, en els casos següents (article 343 de la Llei 5/2002):

1

Aquest Decret ha estat modificat, entre d’altres, per la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 (BOIB ext. núm. 160,
de 29 de desembre de 2017).
2
La referència s’ha d’entendre feta a l’article 27.2 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015).
3
La referència s’ha d’entendre feta a l’article 37 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (§4).
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a) Quan la concessió de la subvenció es derivi de l’aplicació de normes de la Unió
Europea, de l’Estat, o d’un altre ens públic, i així ho prevegin expressament
aquestes normes.
b) Per raons d’interès públic, a instància motivada de l’òrgan competent per a
l’atorgament, i amb autorització prèvia del conseller competent en matèria
d’Hisenda, la qual s’haurà de fer constar expressament en la convocatòria
corresponent o, en el cas de procediments de concessió iniciats a instància de
part, en la proposta de resolució i/o conveni corresponent. S’exceptuen de la
necessitat d’aquesta autorització les bestretes que derivin de convocatòries
publicades o de sol·licituds presentades abans de l’1 de gener de 2004.
3. Excepcionalment, es podrà realitzar el pagament anticipat d’obligacions sense
l’exigència prèvia al creditor de cap garantia en els casos següents:
a) Quan es tracti de les subvencions a què es refereix la lletra a) de l’apartat 2
anterior i així ho prevegin expressament dites normes.
b) Quan es tracti de les subvencions a què es refereix la lletra b) de l’apartat 2
anterior i així ho estableixi la convocatòria o, en el cas de procediments de
concessió iniciats a instància de part, la resolució i/o conveni corresponent.
c) Les transferències a la Universitat de les Illes Balears, a les empreses públiques a
què es refereix l’article 1 b)4 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats
autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a les fundacions i als consorcis en els quals participi la comunitat
autònoma, llevat que expressament s’estableixi una altra cosa.
d) Quan es tracti d’altres transferències que no tinguin la consideració legal de
subvenció a favor d’altres ens distints dels prevists en la lletra c) anterior i així
s’estableixi en l’acte, conveni o instrument jurídic del qual derivi l’obligació de
transferència.
(...)

CAPÍTOL V
RÈGIM DE LES SUBVENCIONS, AJUDES I ALTRES
APORTACIONS: SUPÒSITS ESPECÍFICS

Article 36. Beneficiaris. Aportacions a empreses públiques i altres ens
1. Poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquest Decret les
persones físiques o jurídiques, privades o públiques, com també les entitats sense
personalitat jurídica que formin una unitat econòmica o patrimoni separat i les
agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat que realitzin l’activitat
o l’objecte que fonamenti l’atorgament de la subvenció i que verifiquin els requisits
específics que s’estableixin en les convocatòries corresponents.

4

La referència s’ha d’entendre feta a les entitats a què es refereixen les lletres b i c de l’article 2.1 de la
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 112, de 29 de juliol de 2010).
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2. Les aportacions que es realitzin a altres administracions públiques, a les
empreses públiques a què es refereix l’article 1 b).15 de la Llei 3/1989, de 29 de març,
d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, als consorcis, a les fundacions i a altres ens en els quals participi la
comunitat autònoma per al finançament de les seves activitats, es podran fer amb
càrrec als capítols IV, VII i VIII del pressupost de despeses.
3. En tot cas, únicament es podran imputar al capítol VIII del pressupost de
despeses les aportacions en les quals es verifiqui alguna de les circumstàncies
següents:
a) Que l’administració atorgant rebi a canvi un actiu financer pel mateix valor del
pagament.
b) Que els actius financers que ja siguin titularitat de l’administració atorgant
incrementin el seu valor per la mateixa quantia de l’aportació.
Article 37. Particularitats del procediment de concessió i justificació de les
subvencions
1. El procediment de concessió i justificació de les subvencions s’ha de regir per
l’establert en la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions,6 amb les particularitats
contingudes en els apartats següents d’aquest article.
2. La proposta de resolució de concessió de les subvencions contindrà, entre
d’altres, les dades següents: identificació del beneficiari, identificació del perceptor
quan sigui persona distinta del beneficiari perquè així ho estableixin les bases
reguladores o resulti de les relacions jurídiques existents entre perceptor i beneficiari,
descripció de l’activitat a subvencionar, pressupost total de l’activitat subvencionada,
import de la subvenció concedida, partida pressupostària a què aquesta s’aplica i
forma de pagament. Quan la subvenció impliqui una despesa plurianual, s’haurà de
determinar el nombre d’exercicis a què s’aplica la despesa i la quantitat màxima que
s’ha d’aplicar a cada exercici. En qualsevol cas, en el cas de transferències de capital
s’haurà de fixar el termini d’execució per a la realització de l’activitat subvencionada.
3. El termini màxim per resoldre i notificar o publicar la resolució en els
procediments de concessió de subvencions que s’iniciïn d’ofici, s’ha de computar a
partir de la data de publicació de la corresponent convocatòria, amb excepció que
aquesta convocatòria difereixi la seva eficàcia a una data posterior.
4. Les bases reguladores de les subvencions o ajudes consistents en la transmissió
de la propietat de béns mobles el valor dels quals no superi la quantitat establerta com
a exempta de fiscalització prèvia,7 podran establir que l’abonament no es faci
directament al beneficiari sinó a l’entitat subministradora de l’objecte de la subvenció,
amb càrrec als capítols pressupostaris en què es comptabilitzen les despeses per
transferències. Per a la cessió dels béns objecte de la subvenció s’haurà d’estar
subjecte al que disposa la legislació de patrimoni.
5. La quantia corresponent a l’impost sobre el valor afegit suportat pel beneficiari
no serà subvencionable, excepte en el cas que tingui el caràcter de consumidor final o
la norma reguladora de la subvenció estableixi expressament el contrari.
5

La referència s’ha d’entendre feta a les entitats a què es refereix la lletra b de l’article 2.1 de Llei 7/2010,
de 21 de juliol, esmentada en la nota anterior.
6
La referència s’ha d’entendre feta al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (§4).
7
Vid. article 21 del Decret 62/2006, de 7 de juliol (§10).
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Article 38. Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries [article 9.2 f) 8
de la Llei 5/2002, de 21 de juny]
1. L’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, prèviament a la
concessió de subvencions, i en la forma i abast prevists en aquest Decret, comprovarà
d’ofici que els seus beneficiaris estan al corrent de les seves obligacions amb la hisenda
de la comunitat autònoma.
Amb independència de la competència dels òrgans de la conselleria competent en
matèria d’Hisenda i pressuposts per emetre els certificats i de les facultats de
comprovació i d’investigació establertes amb caràcter general, correspondrà a les
unitats de gestió econòmica la comprovació i certificació de la situació dels beneficiaris
davant la hisenda de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense perjudici que el
titular de la secció pressupostària en designi d’altres. A aquest efecte, el Sistema
Comptable Descentralitzat (SICODE) posarà a l’abast de cada secció pressupostària les
opcions de consulta i expedició de certificacions segons models que figuren en els
annexos II i III d’aquest Decret.
2. No serà necessària la comprovació i certificació a què es refereix l’apartat
anterior en els casos següents:
a) Les transferències corrents i de capital que tenguin caràcter indemnitzador.
b) Les realitzades a favor d’altres administracions públiques o empreses públiques,
consorcis, fundacions i altres ens en què participi la comunitat autònoma de les
Illes Balears, pels quals la transferència constitueixi una simple dotació
pressupostària no vinculada a una activitat o projecte concret i específic.
c) Les subvencions excloses de fiscalització prèvia per tenir caràcter nominatiu.
d) Les subvencions de quantia igual o inferior a 600,00 euros.
e) Les transferències corrents i de capital a favor d’altres administracions públiques
o a ens que en depenguin.
La percepció d’ajuts, restitucions o intervencions corresponents a despeses dels
sectors agrícola, forestal, ramader, pesquer i anàlegs finançats amb fons comunitaris,
només restarà condicionada a la verificació del compliment de les disposicions
comunitàries i de desplegament que les regulin.
3. S’entendrà que els beneficiaris de les subvencions i ajuts es troben al corrent de
les seves obligacions amb la hisenda de la comunitat autònoma quan:
a) No hi hagi deutes de naturalesa tributària en període executiu o, en el cas de
contribuents davant els quals no sigui procedent la via de constrenyiment,
deutes no atesos en període voluntari.
b) No hi hagi deutes de qualsevol altra naturalesa distinta de la tributària en
període executiu, o en el cas de deutors davant els quals no sigui procedent la
via de constrenyiment, deutes no atesos en període voluntari.
Sense perjudici de l’anterior, a l’efecte d’expedició dels certificats acreditatius del
compliment de les obligacions amb la hisenda de la comunitat autònoma, es
considerarà que els beneficiaris estan al corrent de les seves obligacions quan els
deutes estiguin ajornats, fraccionats o se n’hagués acordat la suspensió amb ocasió de
la impugnació de les liquidacions corresponents.

8

La referència s’ha d’entendre feta a l’article 11 f del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (§4).
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En general s’entendrà que els beneficiaris de subvencions estan al corrent de les
seves obligacions de dret privat quan el seu pagament s’hagi atès en el termini
establert en la relació jurídica de què dimanin.
4. La comprovació i certificació a què es refereix aquest article hauran de quedar
acreditades en l’expedient just abans de formular-ne la proposta de resolució de
concessió de la subvenció.
En cas que el beneficiari sigui deutor de la comunitat autònoma en qualsevol
moment procedimental posterior a la resolució de concessió i anterior al
reconeixement de l’obligació, la secció pressupostària que la tramiti requerirà
l’interessat perquè, en el termini de deu dies, ampliable fins a cinc més, acrediti el
pagament dels deutes, sota advertència que, si no ho fa, la subvenció concedida serà
compensada amb els deutes esmentats. En aquest cas, el titular de la secció
pressupostària competent per tramitar la corresponent proposta de pagament de la
subvenció acordarà el cobrament del/s deute/s per compensació d’acord amb el que
estableix l’article 62 d’aquest Decret.
Article 39. Requisits específics
1. Prèviament a l’aprovació dels plans estratègics de subvencions a què es refereix
l’article 6.1 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, la Direcció General de Pressuposts i
Finançament ha d’emetre un informe que s’ha de pronunciar sobre l’adequació de la
proposta als objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i a la
planificació pressupostària pluriennal.9
2. La Intervenció General, en l’exercici de les seves funcions, assistirà als actes de
comprovació de les inversions d’aquelles subvencions de capital la quantia de les quals
superi 300.000,00 euros (article 36.310 de la Llei 5/2002).
Article 40. Reintegrament
1. La competència per sol·licitar el reintegrament serà dels titulars de les seccions
pressupostàries, i s’haurà de tramitar d’acord amb el procediment administratiu
previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,11 sense perjudici de les especialitats
contingudes en la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions,12 en els apartats
següents d’aquest article i en l’article 100 d’aquest Decret.
2. El procediment de reintegrament s’ha d’iniciar d’ofici per acord del titular de la
secció pressupostària, per iniciativa pròpia, a conseqüència d’ordre superior, a petició
raonada d’altres òrgans o per denúncia. També s’ha d’iniciar a conseqüència de
l’informe de control financer emès per la Intervenció General.
Prèviament a la incoació de l’expedient de reintegrament es podrà acordar la
realització d’un tràmit de diligències prèvies per determinar la procedència d’incoar-lo.

9

Apartat modificat per la Llei 13/2017, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1.
La referència s’ha d’entendre feta a l’article 42.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (§4).
11
La referència s’ha d’entendre feta a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).
12
Ídem nota 6.
10
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3. La resolució per la qual s’acordi el reintegrament ha de determinar la seva
quantia i, si escau, els interessos de demora corresponents, a comptar des de la data
en què va tenir lloc el pagament de la quantitat a reintegrar.
Article 41. Beques
1. Les conselleries poden convocar beques d’investigació referents a diverses àrees
relacionades amb la ciència i la tecnologia, i amb la història i la cultura de les Illes
Balears, com també amb qualsevol matèria que afecti les àrees de competència de les
conselleries de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
La convocatòria de beques haurà d’especificar el nombre de beques; les matèries
sobre les quals versaran; els requisits i mèrits dels aspirants; la forma de sol·licitar-les;
la selecció dels candidats, que es farà mitjançant una comissió de selecció; les
obligacions dels beneficiaris, que inclouran necessàriament els requisits per al
pagament; i també la partida pressupostària i la resta de circumstàncies que afectin la
convocatòria.
La imputació de la despesa derivada de l’aprovació d’aquestes beques podrà fer-se
indistintament a càrrec dels crèdits de les partides dels capítols IV i VII del pressupost
de despeses.
2. En qualsevol cas, els becaris seleccionats no tindran la consideració de personal
de la comunitat autònoma de les Illes Balears ni adquiriran cap dret en aquest sentit.
Article 42. Règim sancionador
1. Les infraccions i sancions en matèria de subvencions es regiran per la normativa
bàsica estatal aplicable, per la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions,13 per la
normativa reglamentària que, si n’és el cas, es dicti per al desplegament d’aquesta Llei,
i pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment
a seguir per l’administració de la comunitat autònoma en l’exercici de la potestat
sancionadora, o norma que el substitueixi.
2. En tot cas, el termini màxim de durada del procediment sancionador serà el que
preveu l’article 50.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o norma que el
substitueixi.

CAPÍTOL VI
TRAMITACIÓ ANTICIPADA D’EXPEDIENTS DE DESPESA14

Article 43. Tramitació anticipada d’expedients de despesa: requisits
1. Els expedients de despesa que hagin de generar obligacions econòmiques per a
la hisenda de la comunitat autònoma de les Illes Balears podran substanciar-se fins a la
formalització del compromís en l’exercici pressupostari immediatament anterior a
aquell en què s’hagin d’iniciar la materialització de la contraprestació i el pagament,
sempre que el plec de clàusules administratives particulars, la resolució de concessió
de la subvenció, el conveni o els altres actes determinants de la disposició de la
despesa, sotmetin l’adjudicació del contracte, la concessió de la subvenció, el conveni
13
14

Ídem nota 6.
Vid. article 71 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, esmentada en la nota 2.
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o l’acte que generi l’obligació a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat
i suficient per finançar el compliment de l’obligació en els pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents a l’exercici següent a aquell en
què es tramiti l’expedient.
2. En els supòsits de convenis de col·laboració que la comunitat autònoma
subscrigui amb altres administracions públiques, no serà necessària la inclusió de la
condició suspensiva esmentada en el paràgraf anterior.
3. El certificat d’existència de crèdit se substituirà per:
a) Un informe de la unitat de gestió econòmica o habilitació de personal que haurà
d’expressar, pel que fa a la despesa que s’hagi de realitzar, bé que normalment
hi ha crèdit en el pressupost de la comunitat autònoma, o bé que s’ha consignat
crèdit en el projecte de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
l’exercici en el qual s’hagi d’iniciar la despesa tramès al Parlament de les Illes
Balears perquè l’aprovi.
b) Un informe de la direcció general competent en matèria de pressuposts relatiu a
l’existència de finançament adequat i suficient pel que fa a la despesa que s’hagi
de realitzar, en el cas de no donar-se cap dels supòsits a què es refereix la
lletra a) anterior.
Article 44. Tramitació anticipada d’expedients de despesa: procediment
1. La resolució d’iniciació dels expedients de contractació o els actes equivalents
relatius als altres tipus de despesa hauran d’indicar expressament la decisió d’utilitzar
el procediment previst en aquest article. Quan es faci ús d’aquesta facultat, se’n
deixarà constància en cada un dels tràmits previs al compromís de la despesa. Per això,
s’utilitzarà la diligència següent “Expedient de tramitació anticipada de despesa
corresponent a l’exercici 200__/ Decret ____/2004 segons Resolució del conseller de
________ de data ____________”.
2. Malgrat el que s’assenyala en l’article 43.1 d’aquest Decret, els òrgans gestors de
les conselleries, les entitats autònomes i el Servei de Salut de les Illes Balears que
iniciïn la tramitació anticipada d’un expedient de despesa podran detenir-lo en un
moment processal anterior al de l’adjudicació del contracte, la resolució de concessió
de la subvenció o els actes equivalents a aquests relatius als altres tipus de despesa.
3. En els plecs de clàusules administratives particulars, en la resolució de concessió
de la subvenció o en els actes equivalents a aquests relatius als altres tipus de despesa
que constin en els expedients de tramitació anticipada, s’hi podrà incloure la facultat
que es reserva l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears d’imputar
la despesa a l’exercici corrent si les disponibilitats pressupostàries ho permeten.
Si l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears fa ús d’aquesta
facultat, en l’expedient s’hi haurà d’incorporar el certificat oportú d’existència de
crèdit i la resolució del titular de la secció pressupostària on s’ordeni fer-ne ús. Així
mateix, en la proposta d’acord d’aprovació de la despesa que se sotmeti a l’òrgan
competent s’hi ha de recollir aquesta circumstància.
4. En la tramitació anticipada d’expedients de contractació de personal s’aplicarà el
procediment que s’estableixi en l’ordre del conseller competent en matèria d’Hisenda i
pressuposts per la qual es reguli el tancament i l’obertura de l’exercici pressupostari.
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Article 45. Tramitació anticipada d’expedients de despesa: límits
1. No es podran adquirir compromisos de despesa a càrrec de crèdits d’exercicis
futurs, llevat dels casos prevists en l’article 4515 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o d’altres expressament
determinats en normes de rang legal.
2. En cap cas no es podrà anticipar la tramitació d’un expedient en més d’un
exercici pressupostari.
Article 46. Tramitació anticipada d’expedients de despesa: comptabilització
1. Quan el sistema d’informació comptable tingui incorporades les dades del nou
pressupost aprovat, s’haurà d’acreditar que s’hi inclou crèdit adequat i suficient per
finançar el compliment de l’obligació derivada de l’expedient tramitat anticipadament,
mitjançant certificació-retenció de crèdit (document R) expedida pel cap de la unitat
de gestió econòmica de la conselleria corresponent.
Una vegada acreditada l’existència de crèdit a què es refereix el paràgraf anterior,
aquesta circumstància s’haurà de comunicar a l’adjudicatari.
2. Expedit el document R, la unitat de gestió econòmica comptabilitzarà
l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec al pressupost aprovat corresponent
a l’exercici en què la despesa s’ha de realitzar.

15

La referència s’ha d’entendre feta a l’article 64 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, esmentada en
la nota 2.
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DECRET 62/2006, DE 7 DE JULIOL, PEL QUAL ES REGULA
EL RÈGIM DE CONTROL INTERN QUE HA D’EXERCIR
LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS1
(fragment)
(BOIB núm. 99, de 15 de juliol de 2006)

TÍTOL II
FUNCIÓ INTERVENTORA
(...)
CAPÍTOL IV
PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA
SOBRE LES DESPESES I SOBRE ELS PAGAMENTS

(...)
SECCIÓ 3a
FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ PRÈVIA DE L’AUTORITZACIÓ
I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA

Article 20. Règim general
1. Estan sotmesos a fiscalització prèvia els actes dels òrgans de l’Administració de la
Comunitat Autònoma i de les seves entitats autònomes pels quals s’autoritzi o disposi
una despesa.
Entre els actes sotmesos a la fiscalització prèvia es consideren inclosos:
a) Els actes resolutoris de recursos administratius que suposin despesa per al
pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
b) Els convenis que signi l’Administració de la Comunitat Autònoma i les seves
entitats autònomes, sempre que tenguin contingut econòmic.
c) Els actes d’execució de les sentències que condemnin la Comunitat Autònoma a
pagar una quantitat de diners.
1

Aquest Decret ha estat modificat, entre d’altres, per les disposicions següents: Llei 15/2012, de 27 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 (BOIB
núm. 195, de 29 de desembre de 2012); Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 (BOIB núm. 175, de 31 de desembre de 2019);
Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020), i
Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i
la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (§13).
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d) Els expedients d’acords marc regulats en la legislació de contractes del sector
públic.2
2. En l’exercici de la fiscalització prèvia, que podrà efectuar-se mitjançant
procediments de mostreig quan així ho determini la Intervenció General, s’ha de
comprovar el compliment dels tràmits i dels requisits establerts per l’ordenament
jurídic mitjançant l’examen dels documents i dels informes que integren l’expedient.
Article 21. Exempció de la fiscalització prèvia
1. No estaran sotmesos a fiscalització prèvia els expedients de despesa
pressupostària següents:
a) Els contractes menors, així com qualsevol expedient de despesa de quantia
inferior a 30.000,00 euros.
b) Les subvencions i les transferències nominatives, és a dir, les que ho siguin per
menció expressa de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
i les rebudes de l’Estat o de la Unió Europea amb aquest caràcter.
A l’efecte del que s’estableix en el paràgraf anterior, s’entendrà que les
subvencions expressament esmentades en les lleis de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma tendran caràcter nominatiu tan sols pel que fa a l’import
del crèdit pressupostari inicialment aprovat per satisfer-les, i no perdran aquest
caràcter nominatiu per la part del crèdit pressupostari corresponent que hagi
estat minorada mitjançant transferència si, posteriorment, aquest crèdit
s’incrementa de nou fins a la quantia per la qual fou inicialment aprovat.
c) El expedients de subvenció tramitats per l’organisme pagador del FEOGAgarantia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d’acord amb la
normativa europea i la resta de normativa específica, sense perjudici que la part
de la subvenció cofinançada amb càrrec al pressupost de la Comunitat
Autònoma s’hagi de comptabilitzar directament en el pressupost de despeses
mitjançant el document comptable corresponent.
d) Les despeses de personal per tots els conceptes en totes les fases de gestió del
pressupost de despeses, incloses les del personal de concerts educatius i els
manaments de pagament que es derivin de la nòmina.3
e) Les despeses de material no inventariable.
f) Les despeses de caràcter periòdic i les altres de tracte successiu, una vegada
intervinguda la despesa corresponent al període inicial de l’acte o contracte del
qual derivin.
g) Totes les despeses per al sosteniment dels centres educatius privats concertats
de les Illes Balears, les quals han de ser objecte de control financer permanent.4
h) Les altres que estableixi la llei.5
2. Els negocis jurídics d’import inferior a 30.000,00 euros els efectes econòmics dels
quals hagin de ser anotats en comptes no pressupostaris, i els documents comptables
que se’n derivin, no estaran subjectes a fiscalització prèvia.

2

Lletra afegida per la Llei 15/2012, de 27 de desembre, esmentada en la nota 1.
Lletra modificada, en darrer terme, per la Llei 2/2020, de 15 d’octubre (§13).
4
Lletra modificada per la Llei 19/2019, de 30 de desembre, esmentada en la nota 1.
5
Lletra afegida per la Llei 19/2019, de 30 de desembre, esmentada en la nota 1. Vid. disposició
addicional 1a del Decret llei 3/2021, de 12 d’abril (§7).
3
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3. Tampoc no seran objecte de fiscalització prèvia els contractes d’obertura de
comptes bancaris amb entitats financeres públiques o privades. La resta dels
contractes de serveis financers o bancaris seran objecte o no de fiscalització prèvia
segons el contingut econòmic d’acord amb el règim general a què es refereix
l’article 20 d’aquest Decret. Si la fiscalització prèvia és necessària, l’òrgan gestor ha
d’actuar de manera coordinada amb la Intervenció General.
(...)
SECCIÓ 5a
INTERVENCIÓ DEL RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS

Article 26. Intervenció del reconeixement de l’obligació
1. El reconeixement d’obligacions amb càrrec als fons de la Tresoreria de la
Comunitat Autònoma està sotmès a intervenció prèvia, tant si tenen l’origen en la Llei,
com si el tenen en negocis jurídics vàlidament formalitzats.
2. La Intervenció ha de conèixer l’acte amb caràcter previ a l’acord de
reconeixement de l’obligació.
En aquest moment ha de quedar documentalment acreditat que es compleixen tots
els requisits necessaris per al reconeixement de l’obligació amb càrrec als fons de la
Tresoreria de la Comunitat Autònoma, entre els quals s’ha de trobar, si s’escau, el
resultat favorable de la comprovació material de la inversió.
Article 27. Contingut de les comprovacions
Sense perjudici de l’establert en els articles 21 i 22 d’aquest Decret, la intervenció
prèvia del reconeixement d’obligacions implica, amb caràcter general, la comprovació
dels punts següents:
a) Que les obligacions responen a despeses autoritzades i disposades i, si s’escau,
fiscalitzades favorablement, llevat que l’aprovació i/o disposició de la despesa i
el reconeixement de l’obligació hagin de fer-se simultàniament.
b) Que els documents justificatius de l’obligació s’ajusten a les disposicions legals i
reglamentàries aplicables. En tot cas, en la documentació hi ha de constar:
‒ Identificació del creditor.
‒ Import exacte de l’obligació.
‒ Les prestacions, els serveis o les altres causes de les quals derivi l’obligació
del pagament, o bé l’acreditació d’haver-se constituït garantia suficient, en
aquells supòsits en què així sigui procedent, en el cas de reconeixement
anticipat de l’obligació.
‒ Si n’és el cas, la justificació adequada de la subvenció, aprovada per l’òrgan
gestor corresponent.6
c) Que s’ha comprovat materialment, quan calgui, la realització efectiva i conforme
de l’obra, servei o subministrament i, a més, en les subvencions, que s’ha
complert la finalitat que n’hagi determinat la concessió, tret dels casos en què
sigui procedent el reconeixement anticipat de l’obligació. Així mateix, si escau,
s’ha de verificar que l’esmentada comprovació ha estat intervinguda.
6

Vid. articles 30 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre (§1); articles 69 a 82 del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol (§2), i articles 39 a 42 bis del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (§4).
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Article 28. Comprovació material de la inversió
1. Amb caràcter general, abans de reconèixer l’obligació s’ha de verificar
materialment la realització efectiva de les obres, subministraments, serveis i
adquisicions finançades amb fons públics i la seva adequació substancial al contingut
de l’acte o contracte corresponent. Així mateix s’ha de verificar el compliment de la
finalitat de les subvencions de capital.
Quan en la inversió concorrin circumstàncies especials que ho requereixin (nombre,
dispersió geogràfica, etc.), la comprovació material de la inversió pot fer-se mitjançant
el sistema de mostreig. En aquest cas, la mostra obtinguda ha de garantir la fiabilitat i
l’objectivitat d’aquesta comprovació.
2. La intervenció de la comprovació material l’ha de dur a terme el personal de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears designat a aquests
efectes per la Intervenció General.
La designació per la Intervenció General del personal encarregat d’intervenir en la
comprovació material de les adquisicions, de les obres, dels serveis o subvencions de
capital podrà fer-se tant particularment per a un supòsit concret com, amb caràcter
general, per a totes aquelles que afectin una entitat, una conselleria o un centre
directiu o la comprovació d’un tipus o classe d’inversió.
Quan no sigui possible una comprovació material per la naturalesa de la prestació,
aquesta es pot substituir per una justificació documental que constati de manera
raonable i suficient la realització de l’objecte de la prestació. A títol orientatiu, aquesta
justificació documental pot ser un certificat del director del contracte o de l’òrgan
encarregat del seguiment en el qual quedi acreditat l’acompliment de les prestacions.
3. Quan la Intervenció General consideri que per dur a terme les funcions de
comprovació és necessària la possessió de coneixements tècnics, podrà designar
personal assessor per fer funcions d’assessorament.
La designació del personal assessor l’ha de dur a terme la Intervenció General,
preferentment entre funcionaris de la conselleria competent en matèria d’hisenda i
pressuposts o, si no n’hi ha, entre personal que no hagi intervingut en el projecte,
direcció, adjudicació, contractació o execució de la despesa corresponent i, en tot cas,
dins l’especialitat que correspongui.
La tasca d’assessorament a què es refereix el paràgraf anterior es considerarà part
integrant de les funcions del lloc de treball en el qual estiguin destinats els funcionaris.
Els superiors jeràrquics han de col·laborar en l’adequada prestació d’aquest servei.
4. Els òrgans gestors, amb vint dies d’antelació a la data de la recepció, han de
sol·licitar que la Intervenció General de la Comunitat Autònoma designi un funcionari
perquè assisteixi a la comprovació material de la inversió quan l’import d’aquesta
excedeixi el que es determini per la Intervenció General a aquest efecte. No obstant
això, és necessària l’assistència del representant de la Intervenció General als actes de
comprovació de les subvencions de capital d’import superior als 300.000,00 euros.
Quan descobreixi una circumstància que ho aconselli, la Intervenció General podrà
acordar que es duguin a terme comprovacions materials de la inversió durant
l’execució de la prestació.
5. Quan calgui la designació de representant de la Intervenció General, la
intervenció de la comprovació material de la inversió es farà, en tot cas, amb la
concurrència del funcionari designat per l’interventor general a l’acte de recepció.
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6. El resultat de la comprovació material de la inversió s’ha de reflectir en una acta,
que han de subscriure tots els assistents a l’acte, en què cal detallar els participants i
condició per la qual hi concorren. S’ha d’identificar clarament l’objecte de la
comprovació material i les actuacions i incidències que puguin haver sorgit.
En aquesta acta o en un informe ampliatori, els assistents poden expressar les
opinions que estimin pertinents, de forma individual o col·lectiva.
Així mateix, cal fer constar, si escau, les deficiències apreciades, les mesures a
adoptar per esmenar-les i el termini per executar-les. Expirat el termini, s’ha de fer
un nou reconeixement de les actuacions inicialment defectuoses, les quals, si n’és el
cas, s’han de recepcionar. Si el contractista o beneficiari no les esmena, es podrà
concedir un nou termini improrrogable o aixecar l’acta de disconformitat.
7. En els casos en què la intervenció material de la inversió no sigui preceptiva o
no s’acordi l’assistència de representant de la Intervenció General, la comprovació de
la inversió s’ha de justificar amb l’acta de recepció signada pels assistents.
(...)

TÍTOL III
CONTROL FINANCER
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 32. Abast i modalitats del control financer
1. El control financer ha de ser exercit per la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma sobre:
a) L’Administració de la Comunitat Autònoma.
b) Les entitats autònomes i les empreses públiques definides en la Llei 3/1989,
de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades.
c) Els consorcis a què es refereix l’article 85.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
d) Les fundacions del sector públic autonòmic a què es refereix l’article 1.3.e) del
text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny.
e) La resta d’entitats que, d’acord amb la normativa aplicable, depenguin de
l’Administració de la Comunitat Autònoma.
2. El control financer també podrà estendre’s als beneficiaris de subvencions i a les
entitats col·laboradores, i als perceptors de préstecs, avals o altres ajuts de la
Comunitat Autònoma o d’ens que en depenguin, o finançades amb fons de la Unió
Europea, en els termes prevists en aquest títol.
3. Així mateix, el control financer s’ha d’exercir sobre els qui voluntàriament ho
sol·licitin i siguin inclosos en el programa de control financer corresponent.
4. El control financer s’ha de dur a terme sota les modalitats de control financer
permanent o d’auditoria pública, segons els casos.
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Article 33. Contingut del control financer permanent
1. El control financer permanent tendrà per objecte la verificació, d’una forma
continuada, de la totalitat o d’una part de les operacions de contingut
economicofinancer, així com de la situació i funcionament de les persones i entitats
enunciades en l’article anterior.
2. L’exercici del control financer permanent es pot estendre a la comprovació dels
aspectes següents:
a) L’adequació a l’ordenament jurídic de l’actuació de cadascun dels òrgans i
entitats sotmeses a aquesta modalitat de control, en aquells aspectes de la
gestió economicofinancera als quals no s’estengui la funció interventora.
El control financer de subvencions, crèdits, avals o altres ajuts tendrà per
objecte comprovar-ne l’obtenció i ús adequats, així com la realitat i la regularitat
de les operacions finançades amb les subvencions.
b) El registre i comptabilització correctes de les operacions objecte de control
realitzades per cada òrgan o entitat i el seu fidel reflex en els comptes i en els
estats que, d’acord amb les disposicions aplicables, hagin de formar aquests.
c) La verificació de la bona gestió financera, segons els principis d’economia,
d’eficàcia i d’eficiència, així com la verificació del nivell de resultats obtinguts
amb relació als mitjans utilitzats i als efectes produïts. Així mateix, el control
financer podrà promoure la millora de les tècniques i dels procediments de
gestió economicofinancera, mitjançant les propostes que es dedueixin dels
resultats del control.
3. Als efectes de l’apartat anterior, s’entén per:
a) Economia: la reducció o la minimització dels costs per a la consecució dels
objectius o dels fins proposats.
b) Eficiència: l’optimització dels recursos en la consecució de les finalitats, sia amb
la consecució d’uns objectius o fins proposats al cost menor possible, sia amb la
consecució del màxim dels objectius o fins proposats amb uns recursos donats.
c) Eficàcia: la consecució dels objectius o fins proposats, amb independència dels
costs utilitzats en la seva consecució.
4. L’avaluació dels costs i objectius s’ha de fer d’acord amb els indicadors establerts
a aquest efecte.
Article 34. Auditoria pública
1. S’anomena auditoria pública el control financer que consisteix en la verificació,
feta amb posterioritat i efectuada de manera sistemàtica, de l’activitat
economicofinancera del sector públic autonòmic, mitjançant l’aplicació dels
procediments de revisió selectius continguts en les normes d’auditoria pública i en les
instruccions que dicti la Intervenció General.
2. L’auditoria pública ha d’adoptar qualsevol de les modalitats següents:
a) L’auditoria de regularitat comptable, consistent en la revisió i verificació de la
informació i documentació comptable amb l’objecte de comprovar que s’adequa
a la normativa comptable i, si n’és el cas, pressupostària que li sigui d’aplicació.
b) L’auditoria de compliment, consistent en la verificació que els actes, operacions i
procediments de gestió economicofinancera s’han desenvolupat de conformitat
amb les normes que li són d’aplicació.
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c) L’auditoria operativa, que constitueix l’examen sistemàtic i objectiu de les
operacions i procediments d’una organització, programa, activitat o funció
pública, amb l’objecte de proporcionar una valoració independent de la seva
racionalitat economicofinancera i de l’adequació als principis de bona gestió, per
tal de detectar les possibles deficiències i proposar les recomanacions oportunes
amb vista a corregir-les.
(...)
Article 37. Facultats dels equips de control
1. L’equip de control tendrà accés a tots els documents, llibres, registres i qualsevol
altra font d’informació que pugui permetre obtenir una evidència suficient, pertinent i
vàlida sobre la qual fonamentar el seu dictamen, comentaris, conclusions o
recomanacions.
2. Quan de l’exercici de les funcions de control es dedueixin indicis de l’obtenció,
destinació o justificació incorrectes de la subvenció o ajuda percebuda, els agents
encarregats de fer-ho podran, amb l’autorització prèvia de la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma, acordar la retenció de les factures, dels documents equivalents
o substitutius i de qualsevol document relatiu a les operacions en què aquests indicis
es manifestin.
3. Els funcionaris actuants en el control financer podran revisar els sistemes
informàtics de gestió que calguin per dur a terme les funcions de control.
(...)
Article 40. Cogestió i cofinançament d’ajuts i de subvencions
1. Es podran subscriure convenis entre l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i altres ens territorials per tal d’establir procediments específics de
control, seguiment i avaluació de les subvencions i ajudes cogestionades per les
administracions públiques.
2. Respecte dels ajuts i subvencions finançats totalment o parcial amb càrrec a
fons de la Unió Europea, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma i la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat han d’establir de comú acord les
mesures necessàries per a la coordinació de controls en el marc del pla nacional de
control d’ajuts comunitaris i dels convenis de col·laboració que se signin.

CAPÍTOL II
INFORMES DE CONTROL FINANCER

Article 41. Informes de control financer provisionals
1. L’òrgan que n’hagi desenvolupat el control ha d’emetre un informe escrit
comprensiu dels fets posats de manifest i de les conclusions i recomanacions que
se’n dedueixin.
2. Aquest informe tendrà caràcter provisional i l’òrgan que hagi efectuat el
control l’ha de trametre al gestor directe de l’activitat controlada perquè formuli les
al·legacions que consideri oportunes.
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Quan el control financer es faci sobre el beneficiari final de la subvenció, crèdit,
aval o un altre ajut i/o sobre l’entitat col·laboradora de l’Administració, se’ls n’ha de
trametre còpia perquè també formulin les al·legacions que considerin pertinents.
Article 42. Al·legacions i discrepàncies respecte del contingut de l’informe provisional
1. El termini d’al·legacions serà de quinze dies, comptadors des de la recepció de
l’informe provisional, llevat que per motius degudament justificats s’ampliï o es
redueixi aquest termini.
2. En les al·legacions a l’informe provisional, el centre gestor ha de manifestar-ne la
conformitat o la disconformitat amb les conclusions i recomanacions que s’hi
contenen. En cas d’haver-hi deficiències admeses per l’òrgan gestor, aquest ha
d’indicar les mesures necessàries i el calendari previst per solucionar-les.
Article 43. Informes de control financer definitius
1. A la vista de l’informe provisional i de les al·legacions rebudes, l’òrgan de
control ha d’emetre l’informe definitiu. Si no s’han rebut al·legacions en el termini
assenyalat per fer-ho, l’informe provisional s’ha d’elevar a definitiu.
2. Com a annex de l’informe definitiu cal incloure, si escau, les al·legacions
presentades i la contestació de l’òrgan de control.
Article 44. Destinataris dels informes definitius
La Intervenció General de la Comunitat Autònoma ha de trametre els informes
definitius de control financer, per si mateixa o mitjançant els seus delegats, als
destinataris següents:
a) Al gestor directe de l’activitat controlada.
b) Al beneficiari final de la subvenció, crèdit, aval o altre ajut i/o a l’entitat
col·laboradora.
c) A les entitats que hagin participat en el cofinançament de les subvencions o
d’altres ajudes objecte de control. Quan el control s’hagi fet a sol·licitud o a
mandat d’un altre estat membre de la Unió Europea o de la mateixa Comissió
Europea, d’acord amb la normativa aplicable, s’han de trametre aquests
informes a més a la institució esmentada mitjançant la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat.
d) Al secretari general de la conselleria a la qual estigui adscrit el servei o l’ens
objecte de control.
e) Al conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts.
Article 45. Mesures de correcció d’anomalies detectades en el control financer
1. Els òrgans gestors, a requeriment de la Intervenció General, han de comunicar
a l’òrgan que hagi desenvolupat el control les mesures que vagin adoptant per
solucionar les deficiències paleses i, si escau, el grau de compliment dels terminis
establerts en les seves al·legacions. En cas que aquestes mesures no siguin
adoptades o no es compleixin els terminis establerts, l’òrgan de control ho ha de fer
avinent a la Intervenció General als efectes que pertoquin.
2. Quan dels informes definitius o de les actuacions realitzades es derivin
obligacions de reintegrament de subvencions o ajuts públics, s’ha d’iniciar el
procediment de reintegrament amb les especialitats següents:
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a) L’acord d’iniciació del procediment de reintegrament s’ha de notificar a la persona
interessada, i s’ha de fer constar com a quantitat reclamada la que figuri en les
conclusions de l’informe, excepte que, prèviament, l’òrgan gestor hagi mostrat la
discrepància en els termes prevists en l’article 14 d’aquest Decret, cas en el qual
s’ha de fer constar la quantitat que determini el Consell de Govern.
b) En la proposta de resolució i en la resolució corresponent s’ha d’acordar,
motivadament, d’acord amb les al·legacions que pugui fer el beneficiari en el
tràmit d’audiència i amb la resta de l’expedient, la procedència o improcedència
del reintegrament i l’import, que podrà ser diferent de l’indicat en l’informe de
la Intervenció General. En tot cas, s’ha de trametre a la Intervenció General la
resolució que es dicti perquè en prengui coneixement i a l’efecte que
correspongui.
c) En cas que l’òrgan gestor no iniciï la instrucció de l’expedient de reintegrament,
la Intervenció General podrà comunicar-ho al Consell de Govern a l’efecte que
correspongui, a través del conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts.
(...)
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LLEI 19/2013, DE 9 DE DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS
A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN
(fragment)
(BOE núm. 295, de 10 de desembre de 2013)

TÍTOL I
TRANSPARÈNCIA DE L’ACTIVITAT PÚBLICA
CAPÍTOL I
ÀMBIT SUBJECTIU D’APLICACIÓ

Article 2. Àmbit subjectiu d’aplicació
1. Les disposicions d’aquest títol s’apliquen a:
a) L’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats
autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla i les entitats que integren
l’Administració local.
b) Les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social així com les
mútues d’accidents de treball i malalties professionals col·laboradores de la
Seguretat Social.
c) Els organismes autònoms, les agències estatals, les entitats públiques
empresarials i les entitats de dret públic que, amb independència funcional o amb
una especial autonomia reconeguda per la llei, tinguin atribuïdes funcions de
regulació o supervisió de caràcter extern sobre un determinat sector o activitat.
d) Les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades a
qualsevol de les administracions públiques o que en depenen, incloses les
universitats públiques.
e) Les corporacions de dret públic, pel que fa a les seves activitats subjectes a dret
administratiu.
f) La Casa de sa Majestat el Rei, el Congrés dels Diputats, el Senat, el Tribunal
Constitucional i el Consell General del Poder Judicial, així com el Banc d’Espanya,
el Consell d’Estat, el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes, el Consell
Econòmic i Social i les institucions autonòmiques anàlogues, en relació amb les
seves activitats subjectes a dret administratiu.
g) Les societats mercantils en el capital social de les quals la participació, directa o
indirecta, de les entitats que preveu aquest article sigui superior al 50 per 100.
h) Les fundacions del sector públic que preveu la legislació en matèria de fundacions.
i) Les associacions constituïdes per les administracions, els organismes i les
entitats que preveu aquest article. S’inclouen els òrgans de cooperació que
preveu l’article 5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú,1 en la mesura
1

Llei derogada per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). Vid., ara, articles 145 a 154 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).
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en què, per la seva naturalesa peculiar i atès que no tenen una estructura
administrativa pròpia, els siguin aplicables les disposicions d’aquest títol. En
aquests casos, el compliment de les obligacions derivades d’aquesta Llei l’ha de
dur a terme l’Administració que tingui la Secretaria de l’òrgan de cooperació.
2. Als efectes del que preveu aquest títol, s’entén per administracions públiques els
organismes i les entitats inclosos a les lletres a) a d) de l’apartat anterior.
Article 3. Altres subjectes obligats
Les disposicions del capítol II d’aquest títol també són aplicables a:
a) Els partits polítics, les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials.
b) Les entitats privades que percebin durant el període d’un any ajudes o
subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan almenys
el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguin caràcter d’ajuda o subvenció
pública, sempre que assoleixin com a mínim la quantitat de 5.000 euros.
Article 4. Obligació de subministrar informació
Les persones físiques i jurídiques diferents de les que esmenten els articles anteriors
que prestin serveis públics o exerceixin potestats administratives estan obligades a
subministrar a l’Administració, organisme o entitat de les que preveu l’article 2.1 a què
estiguin vinculades, previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment
per aquells de les obligacions que preveu aquest títol. Aquesta obligació s’estén als
adjudicataris de contractes del sector públic en els termes que preveu el contracte
respectiu.

CAPÍTOL II
PUBLICITAT ACTIVA

Article 5. Principis generals
1. Els subjectes que enumera l’article 2.1 han de publicar de manera periòdica i
actualitzada la informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la
transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i el control de
l’actuació pública.
2. Les obligacions de transparència que conté aquest capítol s’entenen sense
perjudici de l’aplicació de la normativa autonòmica corresponent o d’altres
disposicions específiques que prevegin un règim més ampli en matèria de publicitat.
3. Són aplicables, si s’escau, els límits al dret d’accés a la informació pública que
preveu l’article 14 i, especialment, el derivat de la protecció de dades de caràcter
personal, que regula l’article 15. Sobre això, quan la informació contingui dades
especialment protegides, la publicitat només s’ha de portar a terme amb la dissociació
prèvia d’aquestes.
4. La informació subjecta a les obligacions de transparència s’ha de publicar en les
corresponents seus electròniques o pàgines web i d’una manera clara, estructurada i
entenedora per als interessats i, preferiblement, en formats reutilitzables. S’han
d’establir els mecanismes adequats per facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la
qualitat i la reutilització de la informació publicada així com la seva identificació i
localització.
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Quan es tracti d’entitats sense finalitat de lucre que persegueixin exclusivament fins
d’interès social o cultural i el pressupost de les quals sigui inferior a 50.000 euros, el
compliment de les obligacions derivades d’aquesta Llei es pot fer utilitzant els mitjans
electrònics posats a la seva disposició per l’Administració pública de la qual provingui
la major part de les ajudes o subvencions públiques percebudes.
5. Tota la informació ha de ser comprensible, d’accés fàcil i gratuït i ha d’estar a
disposició de les persones amb discapacitat en una modalitat subministrada per
mitjans o en formats adequats de manera que siguin accessibles i comprensibles,
d’acord amb el principi d’accessibilitat universal i disseny per a tots.
(...)
Article 8. Informació econòmica, pressupostària i estadística
1. Els subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol han de fer pública, com
a mínim, la informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió
econòmica o pressupostària que s’indiquen a continuació:
a) Tots els contractes, amb indicació de l’objecte, la durada, l’import de licitació i
d’adjudicació, el procediment utilitzat per a la seva formalització, els
instruments a través dels quals, si s’escau, s’ha publicitat, el nombre de
licitadors participants en el procediment i la identitat de l’adjudicatari, així com
les modificacions del contracte. Igualment són objecte de publicació les
decisions de desistiment i renúncia dels contractes. La publicació de la
informació relativa als contractes menors es pot fer trimestralment.
Així mateix, s’han de publicar dades estadístiques sobre el percentatge en volum
pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments
que preveu la legislació de contractes del sector públic.
b) La relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu
objecte, el termini de durada, les modificacions fetes, els obligats a la realització
de les prestacions i, si s’escau, les obligacions econòmiques convingudes.
Igualment, s’han de publicar les comandes de gestió que se signin, amb indicació
del seu objecte, pressupost, durada, obligacions econòmiques i les
subcontractacions que es facin amb menció dels adjudicataris, el procediment
seguit per a l’adjudicació i l’import d’aquesta.
c) Les subvencions i les ajudes públiques concedides amb indicació del seu import,
l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris.
d) Els pressupostos, amb descripció de les principals partides pressupostàries i
informació actualitzada i comprensible sobre el seu estat d’execució i sobre el
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
de les administracions públiques.
e) Els comptes anuals que s’hagin de rendir i els informes d’auditoria de comptes i de
fiscalització per part dels òrgans de control extern que s’emetin sobre aquests.
f) Les retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables
de les entitats incloses en l’àmbit de l’aplicació d’aquest títol. Igualment, s’han
de fer públiques les indemnitzacions percebudes, si s’escau, en ocasió de
l’abandonament del càrrec.
g) Les resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin els
empleats públics així com les que autoritzin l’exercici d’activitat privada al
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cessament dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat o assimilats
segons la normativa autonòmica o local.
h) Les declaracions anuals de béns i activitats dels representants locals, en els
termes que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local. Quan el reglament no fixi els termes en què s’han de fer públiques
aquestes declaracions s’ha d’aplicar el que disposa la normativa de conflictes
d’interessos en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat. En tot cas, s’han
d’ometre les dades relatives a la localització concreta dels béns immobles i s’ha
de garantir la privacitat i la seguretat dels seus titulars.
i) La informació estadística necessària per valorar el grau de compliment i la
qualitat dels serveis públics que siguin de la seva competència, en els termes
que defineixi cada administració competent.
2. Els subjectes que esmenta l’article 3 han de publicar la informació a què es
refereixen les lletres a) i b) de l’apartat primer d’aquest article quan es tracti de
contractes o convenis subscrits amb una administració pública. Així mateix, han de
publicar la informació que preveu la lletra c) en relació amb les subvencions que rebin
quan l’òrgan concedent sigui una administració pública.
3. Les administracions públiques han de publicar la relació dels béns immobles que
siguin de la seva propietat o sobre els quals tinguin algun dret real.
(...)
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LLEI 4/2011, DE 31 DE MARÇ, DE LA BONA ADMINISTRACIÓ
I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS
(fragment)
(BOIB núm. 53, de 9 d’abril de 2011)

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
(...)
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei és aplicable al Govern de les Illes Balears, a l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i als ens del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Integren el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears els ens que s’esmenten a continuació, sempre que estiguin sota la
dependència de l’Administració de la comunitat autònoma o hi estiguin vinculats: els
organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils
públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis.
3. Respecte de l’exercici dels serveis públics, les persones físiques o jurídiques
privades que gestionin serveis públics mitjançant qualsevol de les modalitats de gestió
de serveis públics previstes en dret, s’han d’ajustar al contingut d’aquesta llei.
(...)

TÍTOL I
LA BONA ADMINISTRACIÓ
(...)
CAPÍTOL II
TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ

Article 18. Concepte i abast
En tots els processos de gestió s’ha d’actuar sota el principi de transparència i s’ha
de fer pública tota la informació que la llei permeti, especialment la manera de fer-ne
publicitat i de facilitar-hi l’accés a la ciutadania. Aquesta transparència s’ha d’observar
principalment en l’adjudicació i l’execució dels contractes, en la signatura de convenis
de col·laboració, tant els subscrits amb altres administracions públiques com amb
entitats privades, i en la concessió d’ajuts i subvencions.
(...)
221

§12
Article 22. Règim d’ajuts i subvencions
1. La gestió de subvencions i ajuts públics concedits per l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears s’ha d’ajustar especialment als principis
d’eficàcia, en el compliment dels objectius fixats per l’administració atorgant, i
d’eficiència, en l’assignació i la utilització de recursos públics, com també de publicitat,
concurrència, objectivitat, transparència, igualtat i no-discriminació, amb les úniques
excepcions previstes en la normativa bàsica estatal de subvencions i en la normativa
autonòmica corresponent.
2. Cada òrgan de l’Administració de la comunitat autònoma o ens del sector públic
instrumental que dugui a terme activitats de foment mitjançant l’atorgament de fons
públics ha de publicar en la pàgina web de l’administració autonòmica:
a) Una relació actualitzada de les línies d’ajuts o subvencions que s’hagin de
convocar durant l’exercici pressupostari, amb indicació dels imports que s’hi
destinen, l’objectiu o la finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.
b) El text íntegre de la convocatòria dels ajuts o les subvencions.
c) Les concessions d’aquests ajuts o subvencions, dins el mes següent al de la
notificació o la publicació, amb indicació únicament de la relació dels
beneficiaris, l’import dels ajuts i la identificació de la normativa reguladora.
d) Les subvencions concedides sense promoure la publicitat i la concurrència,
d’acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.1
3. S’eximeixen de la publicació, a més dels casos i de les dades en què la normativa
legal en matèria de subvencions així ho disposa, els supòsits següents:
a) Quan la publicació de les dades del beneficiari, a causa de l’objecte de l’ajut,
sigui contrària al respecte i a la salvaguarda de l’honor i la intimitat personal i
familiar de les persones físiques, en virtut d’allò que estableixen la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret a l’honor, la intimitat
personal i familiar, i la pròpia imatge, i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
b) Quan es tracti de dades que estiguin protegides pel secret comercial o industrial.
c) Amb caràcter general, quan ho exigeixin o aconsellin raons substancials per
l’existència d’un interès públic més digne de protecció, que, en tot cas, s’ha de
motivar expressament.
4. El que estableix aquest article sobre la publicitat de les subvencions s’entén sens
perjudici del que disposa la normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.

1

Vid. article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre (§1); article 65.1 i primer paràgraf dels
articles 66.1 i 67.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (§2), i article 7 del Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre (§4).
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LLEI 2/2020, DE 15 D’OCTUBRE, DE MESURES URGENTS I
EXTRAORDINÀRIES PER A L’IMPULS DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
I LA SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ÀMBIT
DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LES ILLES BALEARS
PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI
OCASIONADA PER LA COVID-191
(fragment)
(BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020)

CAPÍTOL IV
RÈGIM ESPECIAL DE CONCESSIÓ
DE SUBVENCIONS I ALTRES AJUDES
SECCIÓ 1a
NOUS PROCEDIMENTS

Article 24. Àmbit d’aplicació
1. El règim especial regulat en aquest capítol és d’aplicació a l’activitat de foment
que duguin a terme l’Administració de la comunitat autònoma i els ens públics de
caràcter instrumental que en depenguin. També ho és respecte dels consells insulars,
els ajuntaments i els ens públics de caràcter instrumental que depenguin d’alguna
d’aquestes administracions o hi estiguin vinculats, sempre que el dit règim no entri en
contradicció amb la legislació bàsica de l’Estat en matèria de subvencions.
2. Aquest règim especial té vigència fins al dia 31 de maig de 2021, data a partir de
la qual no es poden aprovar bases reguladores ni iniciar procediments de concessió de
subvencions a l’empara d’aquest capítol, que sí és aplicable, això no obstant i si escau,
a les actuacions dels procediments en tramitació que s’hagin iniciat amb anterioritat a
la dita data.
3. Les normes incloses en els articles 25 i 26 d’aquest capítol es refereixen
únicament a les línies i els procediments de subvencions que, en el territori de les Illes
Balears, tenguin per objecte impulsar el desenvolupament econòmic i social, el foment
de les activitats d’R+D+I, els àmbits de l’educació, la cultura, la joventut o els esports, o
pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s’hagin produït per
l’alerta sanitària derivada de la COVID-19 amb relació als col·lectius següents: persones
en situació de vulnerabilitat econòmica o social; treballadors autònoms i per compte
d’altri; persones treballadores desocupades; petites i mitjanes empreses; institucions
1

Aquesta Llei ha estat modificada, entre d’altres, per les disposicions següents: Decret llei 1/2021, de 25
de gener, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021, de l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors de l’activitat
administrativa (BOIB núm. 11, de 26 de gener de 2021); i Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (§7).
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de recerca i entitats sense ànim de lucre que persegueixin finalitats assistencials,
culturals, educatives, cíviques o esportives.
Article 25. Aprovació i contingut de les bases reguladores i de les convocatòries
1. En els supòsits prevists en l’article anterior, per a l’aprovació de les bases
reguladores no són aplicables les previsions del capítol II del títol IV de la Llei 1/2019,
de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, sinó únicament els tràmits següents:
resolució d’inici, informació pública per un període de set dies, informe dels serveis
jurídics i, si escau, fiscalització prèvia de la Intervenció General.
2. En els mateixos supòsits de l’apartat anterior, l’elaboració, l’aprovació i la
publicació oficial de les bases reguladores pot incloure la de les convocatòries
corresponents.
3. Les bases reguladores i les convocatòries poden:
a) Exigir que la participació en el procediment de concessió de la subvenció, com
també en les actuacions de justificació i comprovació, es faci exclusivament per
via telemàtica.
b) Prescriure, quan escaigui, que sigui un òrgan de caràcter unipersonal
l’encarregat d’exercir les funcions legalment atribuïdes a les comissions
avaluadores.
c) Preveure la concessió de bestretes fins al 100% de l’import màxim de la
subvenció, amb l’autorització prèvia de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors.
d) Dispensar totalment o parcialment la constitució de garanties en funció de la
capacitat econòmica del futur beneficiari.
e) Establir el caràcter subvencionable de totes o de part de les despeses
efectivament realitzades que responguin a l’objecte de la subvenció i siguin
necessàries per a l’execució de l’activitat, encara que aquesta no es materialitzi
completament, sempre que quedi degudament acreditat que la manca
d’execució o l’execució fora de termini siguin conseqüència directa de les
mesures adoptades pels poders públics per combatre l’alerta sanitària generada
per la COVID-19 o per afrontar la situació de crisi econòmica.
f) Permetre la justificació de despeses corresponents a subvencions d'import igual
o inferior a sis mil euros mitjançant una declaració responsable de la persona o
entitat beneficiària, sens perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i
control.2
g) Preveure la possibilitat d’ampliar motivadament els terminis d’execució i de
justificació quan el projecte o l’activitat no s’hagin pogut desenvolupar amb
normalitat per alguna de les circumstàncies esmentades en la lletra e) anterior.
h) Posar a disposició de les persones i entitats beneficiàries un model simplificat de
compte justificatiu.
4. Quan es tracti de procediments la convocatòria dels quals s’hagi publicat
oficialment entre l’1 de gener de 2020 i l’entrada en vigor d’aquesta llei, les
resolucions individuals o col·lectives de concessió de la subvenció, o les modificacions
d’aquestes que a tal efecte es dictin, poden incloure excepcionalment les
determinacions incloses en les lletres c), d), e), f), g) i h) de l’apartat anterior.

2
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Article 26. Supòsits de manca de bases reguladores, de convocatòria o de
concurrència
Les regles previstes en l’article anterior són igualment aplicables als procediments
de concessió de subvencions que s’iniciïn d’ofici o a sol·licitud de persona interessada,
en què no sigui legalment necessària l’aprovació prèvia de bases reguladores o de
convocatòria, o no sigui exigible la concurrència.
Article 27. Regles especials de gestió3
1. Les bases reguladores i les convocatòries poden establir que la comprovació
econòmica es faci mitjançant un sistema de mostreig de les factures o els documents
acreditatius de realització i pagament de despeses, sempre que es tracti de despeses
de caràcter successiu o recurrent vinculades a l’activitat subvencionada.
2. En el cas de subvencions cofinançades per dues o més administracions
públiques, les bases reguladores poden establir un sistema simplificat de justificació de
la quantia total de la subvenció amb la finalitat que la persona beneficiària hagi de
presentar el compte justificatiu només a una de les administracions.
SECCIÓ 2a
PROCEDIMENTS EN CURS

Article 28. Continuació dels procediments i ampliació de terminis
1. La continuació dels procediments de subvenció en tramitació a l’entrada en vigor
d’aquesta llei es regeix per les disposicions estatals reguladores de l’estat d’alarma.
2. De conformitat amb allò que disposa l’article 54 del Reial decret llei 11/2020,
de 31 de març, en els procediments a què fa referència l’apartat anterior es pot
concedir un període extraordinari d’execució i justificació del projecte o de l’activitat
quan el període corresponent hagi expirat. Així mateix, es poden ampliar qualssevol
altres terminis que no hagin expirat, encara que les bases reguladores o la
convocatòria no ho prevegin.
3. A l’efecte previst en l’apartat anterior, es poden modificar o complementar
motivadament les resolucions de convocatòria, fins i tot en el cas que ja s’haguessin
assignat els fons públics als beneficiaris i s’hagués iniciat el període d’execució o
justificació de les subvencions, sense que això impliqui obrir un nou termini de
presentació de sol·licituds.
Article 29. Justificació de la subvenció
A les actuacions de gestió dels procediments que es trobin en tramitació a l’entrada
en vigor d’aquesta llei, se’ls han d’aplicar les regles previstes en el capítol I del títol IV
del text refós de la Llei de subvencions, si bé d’acord amb la particularitat que l’òrgan
competent per a la concessió de la subvenció pot decidir motivadament:
a) Que no constitueix incompliment, a l’efecte de reintegrament o de pèrdua del
dret a percebre la subvenció, la manca d’execució total de l’activitat o del
projecte subvencionat, si aquesta s’ha produït com a conseqüència directa de la
suspensió d’activitats o del tancament d’establiments amb motiu de l’estat
d’alarma o de les mesures adoptades per combatre l’alerta sanitària generada
per la COVID-19.
3
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b) Que tampoc no constitueix incompliment, a l’efecte previst en la lletra anterior,
la manca d’execució dins termini del projecte o l’activitat subvencionada en les
mateixes circumstàncies.
c) L’ampliació dels terminis d’execució o de justificació abans que aquests expirin,
o l’atorgament d’un període extraordinari d’execució o de justificació per raons
excepcionals degudament justificades, d’acord amb l’article 28.2 d’aquesta llei.
d) Establir el caràcter subvencionable de totes o de part de les despeses que
responguin a l’objecte de la subvenció i siguin necessàries per a l’execució de
l’activitat, encara que aquesta no es materialitzi completament, en les mateixes
circumstàncies a què fa referència la lletra e) de l’apartat 3 de l’article 25
d’aquesta llei.
e) Admetre, per a la justificació de despeses inferiors a sis mil euros, una declaració
formal de la persona física o de l’entitat beneficiària, sens perjudici de les
actuacions posteriors de comprovació i control.4
Article 30. Increment o redistribució del crèdit de la subvenció o ajuda
1. Es pot incrementar o redistribuir el crèdit de la subvenció o ajuda concedida,
sense obrir un nou termini de presentació de sol·licituds, i sempre que les
disponibilitats pressupostàries ho permetin, quan es donin simultàniament les
circumstàncies següents:
a) Que els projectes o les activitats finançades s’hagin paralitzat durant l’estat
d’alarma o les seves pròrrogues i es puguin beneficiar de l’ampliació dels
terminis d’execució.
b) Que s’hagi produït un increment en les despeses imputables al projecte com a
conseqüència directa de l’ampliació dels terminis d’execució.
c) Que les despeses a compensar amb l’increment o la distribució del crèdit siguin
directament necessàries per a la materialització del projecte o l’activitat,
incloses les relatives a lloguer d’espais i al subministrament d’aigua i energia.
2. En aquests casos, la modificació del crèdit de la convocatòria s’ha de dur a terme
mitjançant una resolució de l’òrgan competent, la qual s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears a efectes informatius.
3. La resolució ha de contenir les regles que han de seguir les persones o entitats
beneficiàries per sol·licitar la imputació de les despeses a què es refereix l’apartat 1
anterior, el crèdit que s’assigna per finançar aquestes despeses i la distribució d’aquest
crèdit entre les entitats beneficiàries en els casos en què les sol·licituds superin el
crèdit assignat a l’efecte.
SECCIÓ 3a
ALTRES AJUDES

Article 31. Règim extraordinari d’elaboració de disposicions de caràcter general
A les disposicions de caràcter general que han de regir la concessió de les ajudes de
caràcter assistencial previstes en l’article 2.3.a) del text refós de la Llei de subvencions,
que tenguin per objecte combatre directament els efectes de la crisi sanitària, social i
econòmica provocada per la COVID-19, no els són aplicables les previsions que es
contenen en el capítol II del títol IV de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les
4
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Illes Balears, sinó únicament els tràmits següents: resolució d’inici, informació pública
per un període de set dies, informe dels serveis jurídics i, si escau, la fiscalització prèvia
de la Intervenció General.
SECCIÓ 4a
IMPULS A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA EN L’ÀMBIT LOCAL

Article 32. Promoció del desenvolupament econòmic municipal i insular5
1. D’acord amb la lletra t) de l’article 29.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, en relació amb els apartats 1 i 5 de
l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els
municipis de les Illes Balears poden fer ús dels instruments de foment prevists en
aquesta Llei, com a manifestació de l’exercici de la seva pròpia competència.
2. Així mateix, en virtut del que disposa la lletra d) de l’article 36.1 de la Llei 7/1985
esmentada, i en l’àmbit dels territoris insulars respectius, els consells insulars poden
cooperar en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el
territori, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.
3. D’acord amb els dos apartats anteriors, els municipis i els consells insulars, i
també els ens instrumentals o dependents respectius, sens perjudici de l’exercici, en
qualsevol moment, de les competències esmentades i de la resta de competències que
els són pròpies d’acord amb la normativa local, poden atorgar ajudes o subvencions a
les persones o entitats afectades i, en general, acordar totes les accions de foment que
estimin pertinents amb la finalitat de coadjuvar a la recuperació econòmica en els
territoris municipals i insulars respectius.
(…)

5
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Liquidació de la subvenció 
Règim sancionador 
Reintegrament 
Principis generals
D’informació §1 3.2, 20 §2 5.1 §4 DA 1a
De gestió de les subvencions §1 3.2, 8.3 §2 5.1, 10.2 §4 6.2, 7, DA 1a §7 3, 16
§12 22.1
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Proporcionalitat §1 17.3 n, 37.2 §2 32.1, 91.3 §4 13 n, 44.2,3
Reintegrament (parcial) 
Procediment d’aprovació de la despesa §1 9.4 e, 34.1,2,3 §4 8.2
Subvencions pluriennals §2 57
Tramitació anticipada §2 56 §6 64 §9 43-46
Procediment d’aprovació de les bases reguladores
Bases reguladores 
Informes i dictàmens 
Òrgans competents 
Règim transitori 
Tramitació §1 17.1,2 §4 12.2 §6 61.2, 62.2 §7 15.2
Procediment de concessió
Audiència 
Comissions avaluadores §1 22.1, 24.4 §4 15.2 g, 19
Concessió directa 
Convocatòria 
Convocatòria informativa 
Convocatòria oberta 
Criteris de selecció dels beneficiaris §1 17.3 e, 23.2 l §2 55.1, 60 §4 13 d, 15.2 c
concurs o concurrència competitiva §1 22.1, 23.2 d §4 17.1
ordre d’entrada de les sol·licituds §4 17.2,3 §6 62.1
prorrateig §1 22.1 §4 17.2, 18
En general §1 9.4 c, 17.3 d, 22.1,2, 28.3 d §4 12.1 §9 37.1
Fi de la via administrativa 
Iniciació §1 23.1,2 §2 65.3 §4 14
Instrucció §1 24 §4 16
Òrgans competents 
Procediment d’aprovació de la despesa 
Proposta de resolució §1 24.4,5,6 §4 16.2 g, 16.3,4 §9 37.2
Reformulació de la sol·licitud §1 23.2 j, 27 §2 61.1 §4 16.3
Règim transitori 
Resolució i notificació 
Silenci §1 25.5 §4 22.2
Sol·licituds 
Termini màxim §1 25.4 §4 15.3, 22.1 §9 37.3
Procediment de control financer
Audiència 
Control financer 
Òrgans competents 
Règim transitori 
Tramitació §1 49 §4 48.3 §8 125, 126.1 §10 41-44, 45.1
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Procediment de reintegrament
Audiència 
Caducitat §1 42.4 §4 44.5
En general §1 42.1 §2 94 §4 44.5
Fi de la via administrativa 
Informes i dictàmens 
Iniciació §1 42.2, 51.1,2 §2 94.1,2,3, 96 §4 44.5, 48.3 §8 126.2 a,c
§9 40.2 §10 45.2 a,c
Mesures cautelars (retenció de pagaments) §1 35 §4 44.5
Òrgans competents 
Règim transitori 
Reintegrament 
Resolució i notificació 
Termini màxim §1 42.4 §4 44.5
Procediment sancionador
Audiència 
Concurrència d’actuacions amb l’ordre jurisdiccional penal §1 55 §4 54
Documents públics amb valor probatori §1 50.3 §2 102.3
En general §2 102.1
Fi de la via administrativa 
Inici §1 67.2 §2 102.2
Òrgans competents 
Règim sancionador 
Termini màxim §2 102.1 §3 11 §9 42.2
Tramitació §1 67.1 §2 103 §4 62.1 §9 42.1
Proposta de resolució (de concessió)
Procediment de concessió 
Prorrateig
Procediment de concessió 
Publicitat
Base de dades autonòmica 
Base de dades nacional 
De les sancions §1 20.9 §3 7.2 §4 63
De les subvencions §1 18, 20.8 §2 30, 31 §3 6.2,5,6, 7 §4 30.2, 34
§5 7 §11 5, 8.1 c §12 22.2,3,4
Publicitat i concurrència
Principis generals (de gestió) 

R
Règim sancionador
Compatibilitat amb el reintegrament i la indemnització de danys i perjudicis §1 40.1,
59.2 §4 61
Exempció de responsabilitat §1 54 §4 56.1
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Extinció de responsabilitat §1 68 §4 56.2
Graduació de les sancions §1 60 §4 59
Infraccions §1 52, 56-58, 64 §4 50-53
Prescripció d’infraccions i sancions §1 65 §4 57, 60
Procediment sancionador 
Règim transitori 
Responsables §1 53 §4 55
Sancions §1 59, 61-64 §4 58
Règim transitori
De la base de dades nacional §2 DT 3a, 4a, 5a §3 DT única
De la comprovació de subvencions §13 27.1
De la justificació de la subvenció §13 25.3 a,e,f,g,h, 27.2, 28.2, 29
De les bases reguladores §1 DT 1a §13 24.2, 25.3, 26, 27
De les comissions avaluadores §13 25.3 b
De les convocatòries §13 25.2,3, 26, 27.1, 28.3
De les despeses subvencionables §13 25.3 e, 29 d
De les garanties §13 25.3 d
Del crèdit pressupostari §13 30
Del pagament anticipat (bestreta) §13 25.3 c
Del règim sancionador §1 DT 2a.4 §4 DT única.2
Del reintegrament §13 29 a,b
Dels terminis §13 25.3 g, 28.2,3, 29 b,c
En el procediment
d’aprovació de les bases reguladores §13 25.1,2
de revisió d’ofici §1 DT 2a.3
En els procediments
de concessió §1 DT 2a.1,2 §4 DT única.1 §13 24.2,3, 25.4, 26, 28
de control financer §1 DT 2a.3 §4 DT única.1
de reintegrament §1 DT 2a.3 §4 DT única.1
Registre de sol·licitants §2 29 §4 35
Reintegrament
Causes §1 37.1,3 §2 91-93 §4 44.1,4
Naturalesa dels crèdits a reintegrar §1 38 §4 44.6
Obligats i responsables §1 40 §4 45
Prescripció §1 39
Procediment de reintegrament 
Règim transitori 
Reintegrament parcial §1 37.2 §2 91.3 §4 44.2,3
Resolució i notificació (o publicació)
Base de dades autonòmica 
En el procediment
de concessió §1 18.2, 23.2 m, 25, 26 §2 56.4, 57.1,3, 62, 63, 65.3 §4 21, 21 bis.1,
22, 37.2 §9 43.1, 44.3
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de reintegrament §1 42.4, 51.3,4 §2 94.4,5, 100, 101 §4 44.5 §8 126.2.b)
§9 40.3 §10 45.2 b
Modificació (de la resolució de concessió) 
Responsables
Règim sancionador 
Reintegrament 
Revisió d’ofici
Anul·lació 
Règim transitori 
Revocació (de la subvenció) §1 34.3 §2 89 §4 24.1,2, 42 bis.2, 43

S
Sancions
Base de dades autonòmica 
Base de dades nacional 
Publicitat 
Règim sancionador 
Silenci administratiu
Procediment de concessió 
Sindicatura de comptes §4 11 d, 28 d
Societats mercantils participades
Entitats col·laboradores 
Sol·licituds §1 17.3 b, 23.2 g, 23.3,4,5 §2 59.2 c, 61 §4 14.1,3,4, 15.2 f
Modificació (de la sol·licitud del beneficiari) 
Procediment de concessió 
Terminis 
Subcontractació §1 29 §2 68 §4 38
Subvenció (concepte)
Ajudes en espècie 
Delimitació
negativa §1 2.2,3,4 §2 2.2,4 §4 2.3 §9 36.2,3
positiva §1 1, 2.1 §2 1, 2.1,3 §4 1, 2.1,2
Exclusions de l’àmbit material §1 4, DA 5a.1 §2 DA 10a §4 4
Premis 
Règim particular
de les ajudes a l’exterior §1 DA 18a §4 5
de les subvencions a interessos §1 2.4 h §2 4
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dels crèdits amb interès inferior al de mercat §1 DA 6a §2 DA 2a
dels incentius regionals, ajudes a la mineria i ajudes del Pla PYME §1 DA 9a §6 65
dels plans d’aïllament acústic §1 DA 12a

T
Terminis §1 17.3 g, 23.2 h §2 16.3, 18.2, 20.2, 22.2, 23.3, 31.3, 59.2 b, 61.2, DA 7a,
DT 2a §4 11 e, 13 g,l
Control financer 
Convenis de col·laboració 
Despeses subvencionables 
Justificació de la subvenció 
Liquidació de la subvenció 
Pagament 
Pla estratègic de subvencions 
Prescripció 
Procediment de concessió 
Procediment de control financer 
Procediment de reintegrament 
Procediment sancionador 
Règim transitori 
Resolució i notificació (o publicació) 
Sol·licituds 
Tribunal de Comptes §1 14.2, 15.1 d, 15.2, 16.3 l, 20.5 e, 44.3, DA 1a
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