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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
Mollerussa

No havent-se presentat cap reclamació ni suggeriment a l’acord d’aprovació inicial del text de l ’Ordenança
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, adoptat en la sessió Plenària del
dia 28 de maig de 2020, i objecte de publicació al BOP de Lleida número 109, del dia 8 de juny de 2020, els
acords inicials esdevenen definitius.

Atès el que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local, es procedeix a la
publicació íntegra del text de les esmentades Bases.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, comptats des de la
publicació d’aquest edicte, tot això de conformitat amb els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998. Tanmateix, d’acord amb el que preveu l’article
40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octube, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.

Annex

Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa

Article 1. Objecte de la subvenció
D’acord amb l’establert en l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per
mitjà de la present Ordenança s’estableixen les Bases reguladores de la concessió de subvencions per
l’Ajuntament  de Mollerussa,  conforme als  principis  d’igualtat  i  no discriminació,  publicitat,  transparència,
concurrència, objectivitat, eficàcia i eficiència, recollits en la citada Llei.

Article 2. Àrees objecte de subvenció
L’Ajuntament, per mitjà dels procediments previstos en aquesta Ordenança, pot concedir subvencions en
tots els àmbits que en sigui competent, com els següents:
a) Cultura: teatre, imatge, arts plàstiques, cultura tradicional, trobades i altres activitats.

b) Música: espectacles dels diversos estils musicals i, preferentment, els programes de formació pràctica
musical.

c)  Esports:  despeses derivades de la  participació en competicions  oficials,  gaudint  d’especial  protecció
l’esport  de la infància i  la joventut;  també poden ser  objecte de subvenció els esdeveniments esportius
especials.

d) Educació: són subvencionables els cursos, seminaris i altres activitats relacionades amb la formació.

e) Joventut: foment i implantació de l’associacionisme.

f) Tercera edat: activitats de foment i implantació de l’associacionisme en el sector.

g) Turisme social: aquelles activitats turístiques amb un marcat objecte cultural.
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h) Sanitat i consum: activitats de formació en aquest sector.

i) Medi ambient: cursos i activitats de sensibilització amb el medi ambient.

j) Participació ciutadana: destinades a subvencionar a les entitats ciutadanes i a les associacions de veïns.

k)  Promoció  de  l’activitat  econòmica  i  desenvolupament  local:  destinades  a  incentiva  l’activitat  dels
comerços i serveis ubicats en el terme municipal de Mollerussa i foment de l’associacionisme.

l) Promoció de fires i festes: activitats de foment i implantació de l’associacionisme en el sector.

ll) Habitatge: destinades a satisfer el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne, i a la rehabilitació,
conservació i manteniment dels habitatges.

m) Supòsits en que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari: Destinades a fer front a
les situacions provocades per  supòsits de força major, com calamitats públiques, pandèmies, fenòmens
naturals d’efectes catastròfics, les destruccions ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris
tumultuosos o alteracions greus de l’ordre públic, situacions de pobresa.

n) Protecció civil i entitats de voluntaris: activitats de foment i implantació de l’associacionisme en el sector.

o) Altres ajuts relatius a acció social, ciutadania, infància i adolescència i igualtat: destinades a fomentar
l’activitat de la ciutadania de Mollerussa en els esmentats àmbits.

Article 3. Beneficiaris
1. Té la consideració de beneficiari de subvencions la persona física o jurídica que hagi de realitzar l’activitat
que ha fonamentat el seu atorgament o que es trobi en la situació que legitima la seva concessió.
a) Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, els membres associats del beneficiari que es comprometin
a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció, en nom i per
compte del primer, tindran igualment la consideració de beneficiaris.

b) Les agrupacions 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, puguin dur a terme els projectes,
activitats o comportaments o es trobi en situació que motiva la concessió de la subvenció.

Quan es tracta d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat,
han de constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de la concessió, els compromisos
d’execució  assumits  per  cada  membre  de  l’agrupació,  així  com l’import  de la  subvenció  a  aplicar  per
cadascun d’ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris.

2. Poden obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats que es trobin en la situació que fonamenta
la concessió de la subvenció o en les que concorrin les circumstàncies previstes en les Bases i  en la
convocatòria.

3. No poden obtenir  la condició de beneficiari  o entitat col·laboradora de les subvencions regulades en
aquesta Llei les persones o entitats en qui concorri  alguna de les circumstàncies següents (En virtut de
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, no es pot obtenir la condició de
beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions per les persones o entitats en qui concorri alguna de
les circumstàncies descrites a continuació, llevat que, per la naturalesa de la subvenció, s’exceptuï per la
seva normativa reguladora):
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a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions o ajudes públiques.

b)  Haver  sol·licitat  la  declaració  de  concurs  voluntari,  haver  estat  declarats  insolvents  en  qualsevol
procediment, estar declarats en concurs, excepte que en aquest hagi adquirit eficàcia un conveni, estar
subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal,
sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

c)  Haver donat lloc,  per  causa de la que haguessin estat  declarats  culpables,  a  la resolució ferma de
qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.

d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostentin la
representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la  Llei 3/2015, de 30 de març,
reguladora de l’exercici dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  administracions  públiques,  o  tractar-se  de
qualsevol dels càrrecs electes regulats en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
en els termes establerts en la mateixa o en la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.

e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.

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

g) No estar  al  corrent  de pagament d’obligacions per  reintegrament  de subvencions en els termes que
reglamentàriament es determinin.

h)  Haver  estat  sancionat  mitjançant  una  resolució  ferma  amb  la  pèrdua  de  la  possibilitat  d’obtenir
subvencions conforme a aquesta i altres lleis que així ho estableixin.

i) No poden accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en el segon paràgraf de l’apartat
3 de l’article 11 d’aquesta Llei quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus
membres.

j) Les prohibicions d’obtenir subvencions afectaran també a aquelles empreses de les que, per raó de les
persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, pugui presumir-se que són continuació o que deriven,
per  transformació,  fusió  o  successió,  d’altres  empreses  en  les  que  hagin  concorregut  les  citades
prohibicions.

En  cap  cas  poden obtenir  la  condició  de  beneficiari  o  d’entitat  col·laboradora  de les  subvencions,  les
associacions incurses en les causes de prohibició previstes en 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 poden obtenir la condició de beneficiari o d’entitat col·laboradora les associacions respecte de les
que s’hagi suspès el procediment administratiu d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en
aplicació de l’establert en l’article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre no recaigui cap resolució ferma per
la qual pugui practicar-se la inscripció en el Registre.

Article 4. Procediments de concessió de subvencions
Les subvencions poden concedir-se de forma directa o mitjançant un procediment en règim de concurrència
competitiva.
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El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
Tindrà la consideració de concurrència competitiva el procediment mitjançant el qual la concessió de les
subvencions es realitza 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, dins del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut una major valoració en aplicació dels
citats criteris.

Article 5. Concessió directa de subvencions
Poden concedir-se de forma directa les següents subvencions:
a) Les previstes nominativament en els pressupostos generals (Tenint en compte la Llei 39/2010, de 22 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011) de l’entitat, en els termes recollits en els
convenis i en aquesta ordenança.

S’entendrà com a subvencions previstes nominativament en el pressupost general de l’entitat local aquelles
en que la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats expressament en l’estat de despeses
del pressupost, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals
de l’Estat per a l’any 2011.

La  finalitat  a  la  que  es  destina  la  subvenció  ha  de  ser  concreta  i  estar  perfectament  delimitada,
especificant-se els  projectes  amb detall  i  determinant-se les  despeses precises a  les que es  destini  el
finançament, no essent admissibles declaracions d’intencions de caràcter general.

En les Bases d’execució del pressupost s’indicaran les subvencions d’aquest tipus, que es formalitzaran
mitjançant un conveni en el que es determinarà la forma de pagament i la justificació de la subvenció.

Les subvencions que no requereixin la forma de conveni s’abonaran en el termini de quinze dies hàbils des
de l’entrada en vigor del pressupost. La justificació de la subvenció s’efectuarà en la forma i el termini que
determinin  les  Bases  d’execució  i  en  el  seu  defecte,  en  la  forma  establerta  en  l’article  9  d’aquesta
Ordenança.

b) Les que el seu atorgament o quantia vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal, que
seguiran el procediment de concessió que els resulti d’aplicació d’acord amb la seva pròpia normativa.

c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en que s’acreditin raons d’interès públic, social,
econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

El  pressupost  municipal  contindrà  la  consignació  anual  que  es  destinarà  a  la  concessió  d’aquestes
subvencions.

En la resolució, acord o conveni s’establiran les condicions de tot tipus aplicables a aquestes subvencions, i
hauran d’incloure els extrems següents:
—  Determinació  de  l’objecte  de  la  subvenció  i  dels  seus  beneficiaris,  d’acord  amb  l’assignació
pressupostària  (De conformitat  amb la Llei  39/2010, de 22 de desembre,  de pressupostos  generals  de
l’Estat per a l’any 2011).

— Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, si escau, per a
cada beneficiari si fossin varis.

— Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals.
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— 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 escau, hauran d’aportar els beneficiaris.

— Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la que es concedí
la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.

— Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb motiu de la concessió
de les subvencions. Aquests criteris resultaran d’aplicació per a determinar la quantitat que finalment hagi de
percebre el beneficiari o, si escau, l’import a reintegrar, i han de respondre al principi de proporcionalitat.

— Determinació, si escau, dels llibres i registres comptables específics per a garantir l’adequada justificació
de la subvenció.

Article 6. Concessió en règim de concurrència competitiva
A) Iniciació d’ofici:
El procediment s’iniciarà d’ofici mitjançant convocatòria que tindrà, com a mínim, el contingut següent:
— Indicació de la disposició que estableixi, en el seu cas, les Bases reguladores i del diari oficial en que
estigui publicada.

—  Crèdits  pressupostaris  als  que  s’imputa  la  subvenció  i  quantia  total  màxima  de  les  subvencions
convocades dins dels crèdits disponibles o, en el seu defecte, quantia estimada de les subvencions.

No  es  poden  concedir  subvencions  per  import  superior  a  la  quantia  total  màxima  fixada  en  aquesta
convocatòria sense que prèviament es realitzi una nova convocatòria, llevat que la convocatòria fixi, 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 requerirà d’una nova convocatòria.

La fixació i utilització d’aquesta quantia addicional estarà sotmesa a les regles següents:
—  Resultarà admissible la fixació de la quantia addicional quan els crèdits als que resulta 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 per dependre d’un augment dels crèdits derivats de:
—  Haver-se presentat en convocatòries anteriors de sol·licituds d’ajudes per 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 que la seva transferència pugui ser acordada pel ministre respectiu, d’acord amb l’article 63.1.a de la
Llei general pressupostària.

—  Haver-se  resolt  convocatòries  anteriors  per  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
que la seva transferència pugui ser acordada pel ministre respectiu, d’acord amb l’article 63.1.a de la Llei
general pressupostària.

—  Haver-se reconegut o liquidat obligacions derivades de convocatòries anteriors per import inferior a la
subvenció concedida, sempre que es tracti de convocatòries amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris
o a aquells que la seva transferència pugui ser acordada pel ministre respectiu, d’acord amb l’article 63.1.a
de la Llei general pressupostària.

— Haver-se incrementat l’import del crèdit pressupostari disponible com a conseqüència d’una generació,
una ampliació o una incorporació de crèdit.
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La  convocatòria  ha  de  fer  constar  expressament  que  l’efectivitat  de  la  quantia  addicional  queda
condicionada  a  la  declaració  de  disponibilitat  del  crèdit  com  a  conseqüència  de  les  circumstàncies
assenyalades anteriorment i, si escau, prèvia aprovació de la modificació pressupostària que escaigui, en un
moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció) (Tenint en compte la Llei 39/2010, de 22 de
desembre, de pressupostos generals del Estat para l’any 2011).

— Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.

— Expressió de que la concessió s’efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva.

— Requisits per a sol·licitar la subvenció i la forma d’acreditar-los.

— Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.

— Termini de presentació de sol·licituds, a les que seran d’aplicació les previsions de l’article 23.3 de la Llei
general de subvencions.

— Termini de resolució i notificació.

— Documents i informacions que han d’acompanyar la petició.

— Si escau, possibilitat de reformulació de sol·licituds.

— Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, l’òrgan davant el qual s’ha
d’interposar el recurs.

— Criteri de valoració de les sol·licituds.

(Quan es prengui en consideració més d’un criteri, cal precisar-ne la ponderació relativa atribuïda a cada un
d’ells. En el cas que el procediment de valoració s’articuli en vàries fases, s’indicarà igualment en quines
d’elles s’aniran aplicant els diferents criteris, així com el llindar mínim de puntuació exigit al sol·licitant per a
continuar en el procés de valoració.

Quan per raons degudament justificades, no sigui possible precisar la ponderació atribuïble a cada un dels
criteris elegits, es considerarà que tots ells tenen el mateix pes relatiu per a realitzar la valoració de les
sol·licituds).

— Mitjà de notificació o publicació de conformitat amb l’establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

B) Presentació de sol·licituds:
La sol·licitud, dirigida al Sr. Alcalde de l’Ajuntament, es presentarà en el registre d’entrada de l’Ajuntament o
per qualsevol dels mitjans assenyalats en la Llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que es fixi en la convocatòria.

En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en mans de l’Ajuntament, el sol·licitant, sempre que
no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al que corresponguin, podrà
fer ús del seu dret a no presentar-los, fent constar la data i l’òrgan o dependència en que van ser presentats
o emesos.
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Poden presentar-se les sol·licituds de manera telemàtica en els termes previstos en la Llei 39/2015, d’1
d’octubre,  reguladora del  règim jurídic  de les  administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu
comú.

En la corresponent convocatòria s’admetrà la substitució de la presentació de determinats documents per
una declaració responsable del sol·licitant. En aquest supòsit, amb anterioritat a la proposta de resolució de
concessió de la subvenció, s’haurà de requerir la presentació de la documentació que acrediti la realitat de
les dades contingudes en la dictada declaració, en un termini que no ha de ser superior a quinze dies.

Si no es reuneixen tots els requisits establerts en la convocatòria, l’òrgan competent requerirà a l’interessat
perquè l’esmeni en el termini màxim i improrrogable de deu dies, indicant-li que si no ho fa, se’l tindrà per
desistit  de la seva sol·licitud, prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes previstos en la Llei
39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

C) Instrucció del procediment:
L’òrgan instructor es designarà en la convocatòria (Si la subvenció és en matèria d’esports, es nomenarà al
regidor d’esports; si és en matèria de finalitats culturals, al regidor de cultura; etc).

Les activitats d’instrucció comprendran les següents activitats:
— Petició dels informes (En la petició es farà constar, si s’escau, el caràcter determinant d’aquells informes
que siguin preceptius. El termini per a la seva emissió serà de deu dies, llevat que l’òrgan instructor, atenent
a les característiques de l’informe sol·licitat o del propi procediment, sol·liciti la seva emissió en un termini
menor o major,  sense que aquest  últim pugui  excedir  de dos mesos.  ) que s’estimin necessaris  per  a
resoldre (o que siguin exigits per les normes que regulen la subvenció).

— Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada conforme als criteris, formes i prioritats de valoració,
establerts en la norma reguladora de la subvenció.

Aquesta podrà preveure una fase de preavaluació, en la que es verifica el compliment de les condicions
imposades per a adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.

Una vegada avaluades les sol·licituds, es trametrà l’expedient a l’òrgan col·legiat que, en compliment de
l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, hagi establert les Bases reguladores, que emetrà un
informe sobre les sol·licituds.

En  aquest  supòsit,  i  sens  perjudici  de  les  especialitats  que  puguin  derivar-se  de  la  capacitat
d’autoorganització  de  les  administracions  públiques,  la  proposta  de  concessió  es  formularà  a  l’òrgan
concedent  per  un òrgan col·legiat  a  través  de l’òrgan instructor.  La composició  de l’òrgan serà la  que
estableixin les corresponents Bases reguladores. Es podrà 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 tindrà el caràcter de definitiva.

A la  vista  de l’expedient  i  de  l’informe de l’òrgan col·legiat,  l’òrgan instructor  formularà  la  proposta  de
resolució provisional, degudament motivada, que s’ha de notificar als interessats en la forma que s’estableixi
en la convocatòria, amb un termini de deu dies per a presentar al·legacions.

La proposta 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.

La proposta de resolució definitiva ha de contenir:
— La relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció.
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— La quantia de la subvenció.

— Especificació de l’avaluació i dels criteris seguits per a efectuar-la.

D) Resolució:
Aprovada la proposta de la resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el procediment en el termini de
quinze dies des de la data d’elevació de la proposta de resolució. La resolució ha de ser motivada i, en tot
cas,  han  de  quedar  acreditats  els  fonaments  de  la  resolució  que  s’adopti.  Igualment,  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 pel mateix, ha de
quedar clarament identificada la proposta o el document on es formulà.

Ha de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants als que es concedeix la subvenció, i la desestimació
de  la  resta  de  les  sol·licituds  (ja  sigui  per  desistiment,  renúncia  al  dret  o  impossibilitat  material
sobrevinguda). El termini màxim de resolució i notificació és de sis mesos. El termini es computarà des de la
publicació de la corresponent convocatòria, a no ser que aquesta posposi els seus efectes a una data
posterior.

El venciment del termini màxim sense haver notificat la resolució legitima als interessats per a entendre
desestimada la sol·licitud de la concessió per silenci administratiu.

Article 7. Obligacions dels beneficiaris
Les obligacions dels beneficiaris són les següents:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció.

b) Justificar davant l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora, si s’escau, el  compliment dels requisits i
condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o
gaudi de la subvenció.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora, si
s’escau, així  com qualsevol  altres de comprovació i  control  financer que puguin realitzar  els  òrgans de
control  competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li  sigui  requerida en
l’exercici de les actuacions anteriors.

d)  Comunicar  a  l’òrgan  concedent  o  a  l’entitat  col·laboradora  l’obtenció  d’altres  subvencions,  ajudes,
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

e) Acreditar, amb anterioritat a dictar la proposta de resolució, que es troba al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i demés documents degudament auditats, en els
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial, aplicable al beneficiari en cada cas.

g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,
en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h) Donar l’adequada publicitat  de caràcter  públic del  finançament de programes, activitats,  inversions o
actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció.
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i) Si s’estigués en curs d’alguna de les causes de reintegrament, s’ha de procedir al reintegrament de la
quantia rebuda.

Article 8. Quantia
La concessió de subvencions per l’Ajuntament serà compatible amb qualsevol altre tipus de subvenció o
ajuda.

En cap cas l’import de la subvenció pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada.

Article 9. Justificació i cobrament
Per  a  percebre  la  subvenció  serà  necessari  presentar  a  l’Ajuntament,  a  més  de  la  que  s’exigeixi  en
l’ordenança específica corresponent, la següent documentació:
— Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l’Alcalde, sol·licitant el pagament de la subvenció, indicant el
número de compte al qual s’hagi d’efectuar la transferència.

—  En els termes que es fixin en la corresponent  convocatòria,  el  pagament  de la subvenció es podrà
realitzar  de forma anticipada a  la  justificació,  de manera  total  o  parcial,  amb transferència  bancària  al
compte indicat per l’entitat o persona beneficiària, sense la necessitat de constitució de garanties/o amb la
necessitat de constituir garantia.

— Memòria de l’activitat realitzada.

— Factures originals o còpies de les factures justificatives de la despesa, altres documents que s’acceptin
per la normativa vigent i comprovant del seu pagament.

Quan es prevegi que els comptes justificatius han d’incorporar un gran nombre de justificants de despesa
d’inversió, es pot preveure la seva presentació en suport informàtic, amb el suficient grau de detall (nombre
d’ordre, concepte, proveïdor, base imposable, data factura, data de pagament, etc ...), juntament amb els
justificants originals o còpies a efectes de facilitar les tasques de revisió i control.

— Certificats acreditatius de que el beneficiari es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i de Seguretat Social.

La documentació justificativa s’haurà de presentar en el termini d’un mes des de la finalització de l’activitat
subvencionada, excepte que en la convocatòria s’estableixi un altre d’específic.

Article 10. El Reintegrament
Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora des del moment
del pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament, i en la quantia
fixada en l’article 38.2 de la Llei general de subvencions, en els següents casos:
a)  Obtenció  de la  subvenció  falsejant  les  condicions  requerides  o  ocultant  aquelles  que ho haguessin
impedit.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, 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 establerts en l’article
30 de la Llei 38/2003, i, si s’escau, en les normes reguladores de la subvenció.
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d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió contingudes en l’apartat 4 de l’article 18 de la
citada Llei 38/2003.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes en
els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, així com l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de
conservació de documents quan se’n derivi la impossibilitat de verificar l’ús donat als fons percebuts, el
compliment  de  l’objectiu,  la  realitat  i  regularitat  de  les  activitats  subvencionades,  o  la  concurrència  de
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administració
o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

f)  Incompliment  de  les  obligacions  imposades  per  l’Administració  a  les  entitats  col·laboradores  i  als
beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquest, amb motiu de la concessió de la subvenció,
sempre que afectin o es refereixin a la forma en que s’han d’aconseguir els objectius, realitzar 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 se’n  derivi  la  impossibilitat  de verificar  l’ús  donat  als  fons  percebuts,  el  compliment  de
l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de 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.

h) L’adopció, en virtut de l’establert en els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una decisió de la
qual se’n derivi una necessitat de reintegrament.

i) En els demés supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció.

Article 11. Pagaments anticipats i abonaments a compte
Les ordenances específiques o les respectives convocatòries poden contemplar la realització de pagaments
a compte i de pagaments anticipats, establint les garanties que han de presentar, en aquests casos, els
beneficiaris.

Article 12. Responsables de les infraccions
Són infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i  omissions tipificades en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, així com els ens sense personalitat jurídica (agrupació 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,  activitats  o
comportaments o es trobin en la situació que motiva la concessió de subvencions), que per acció o omissió
incorrin en els supòsits tipificats com a infraccions en la Llei general de subvencions i, en particular, les
següents:
—  Els  beneficiaris  de  subvencions,  així  com  els  membres  de  les  persones  jurídiques  o  ens  sense
personalitat jurídica que s’hagin compromès a efectuar les activitats que fonamenten la concessió de la
subvenció.

— El representant legal dels beneficiaris de subvencions que no tinguin capacitat d’obrar.

— Les persones o entitats relacionades amb l’objecte de la subvenció o amb la seva justificació, obligades a
prestar col·laboració i facilitar tota la documentació que sigui requerida.
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Article 13. Exempció de la responsabilitat
Les accions o omissions tipificades no donaran lloc a responsabilitat per infracció administrativa en matèria
de subvencions en els següents supòsits:
— Quan es realitzin pels qui no tinguin capacitat d’obrar.

— Quan concorri una força major.

— Quan derivin d’una decisió col·lectiva, per als qui haguessin salvat el seu vot o no haguessin assistit a la
reunió en la que va ser presa.

Article 14. Infraccions lleus
Constitueixen infraccions lleus els incompliments de les obligacions recollides en les Bases reguladores de
subvencions  i  en  la  Llei  38/2003,  de  17 de  novembre,  general  de subvencions,  quan  no  constitueixin
infraccions  greus  o  molt  greus  i  no  operin  com  a  element  de  graduació  de  la  sanció.  En  particular,
constitueixen infraccions lleus les següents conductes:
a) La presentació fora de termini dels comptes justificatius de l’aplicació donada als fons percebuts.

b) La presentació de comptes justificatius inexactes o incomplets.

c) L’incompliment de les obligacions formals que, no estant previstes de forma expressa en la resta de
paràgrafs d’aquest article, siguin assumides com a conseqüència de la concessió de la subvenció, en els
termes establerts reglamentàriament.

d) L’incompliment d’obligacions d’índole comptable o registral, en particular:
— La inexactitud o omissió d’una o de vàries operacions en la comptabilitat i registres legalment exigits.

— L’incompliment de l’obligació de dur o conservar la comptabilitat, els registres legalment establerts, els
programes i arxius informàtics que els serveixin de suport i els sistemes de codificació utilitzats.

—  L’existència  de comptabilitats  diverses que,  referides a  una mateixa activitat  i  exercici  econòmic,  no
permetin conèixer la verdadera situació de l’entitat.

— 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) 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 establertes en la Llei 38/2003.

g) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de control financer.

S’entén que existeixen aquestes circumstàncies quan el responsable de les infraccions administratives en
matèria de subvencions, degudament notificat a l’efecte, hagi realitzat actuacions tendents a dilatar, entorpir
o impedir les actuacions dels funcionaris municipals en l’exercici de les funcions de control financer.

Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa les conductes següents:
—  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.

— No atendre algun requeriment.
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— La incompareixença, excepte per causa justificada, en el lloc i en el moment assenyalat.

— Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en locals de negoci i demés establiments o llocs
en que existeixin 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.

— Les coaccions al personal controlador que realitzi el control financer.

h) L’incompliment de l’obligació de col·laboració per  part  de les persones o entitats que tenen aquesta
obligació, quan se’n derivi  la impossibilitat de contrastar la informació facilitada pel beneficiari o l’entitat
col·laboradora.

Les demés conductes tipificades com a infraccions lleus en la normativa de la Unió Europea en matèria de
subvencions.

Article 15. 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, ajudes públiques, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.

b) L’incompliment de les condicions establertes, alterant substancialment les finalitats per a les que es va
concedir la subvenció.

c) La falta de justificació de la utilització donada 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 en les Bases reguladores
de la subvenció o ocultant els que l’haguessin impedit.

e) L’incompliment per part de l’entitat col·laboradora de l’obligació de verificar, si escau, el  compliment i
efectivitat de les condicions o requisits determinants per a l’atorgament de les subvencions, quan se’n derivi
l’obligació de reintegrament.

f) Les demés conductes tipificades com a infraccions greus en la normativa de la Unió Europea en matèria
de subvencions.

Article 16. 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 ocultant les que
l’haguessin impedit o limitat.

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

c) La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de control, previstes en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.

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 en les Bases reguladores de la subvenció.
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e) Les demés conductes tipificades com a infraccions molt greus en la normativa de la Unió Europea en
matèria de subvencions.

Article 17. Sancions
Sancions per infraccions lleus:
a) Cada infracció lleu serà sancionada amb una multa de 75 a 900 euros, excepte el que disposa l’apartat
següent.

b) Seran sancionades, en cada cas, amb multa de 150 a 6000 euros, les següents infraccions:
— La inexactitud o omissió d’una o vàries operacions en la comptabilitat i registres legalment exigits.

— L’incompliment de l’obligació de dur la comptabilitat o els registres legalment establerts.

—  L’existència de comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat, no permetin conèixer la
verdadera situació de l’entitat.

— 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.

—  La falta d’aportació de proves i  documents requerits pels òrgans de control  o la negativa a la seva
exhibició.

— L’incompliment, per part de les entitats col·laboradores, d’obligacions establertes en l’article 15 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

— L’incompliment per part de les persones o entitats subjectes a l’obligació de col·laboració i de facilitar la
documentació a  la  que es  refereix  l’article 46 d’aquesta Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  general  de
subvencions, quan en derivi la impossibilitat de contrastar la informació facilitada pel beneficiari o l’entitat
col·laboradora.

Sancions per infraccions greus:
Les infraccions greus seran sancionades amb una multa pecuniària proporcional del  tant al doble de la
quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada, o, en el cas de entitats col·laboradores, dels
fons indegudament aplicats o justificats.

Quan  l’import  del  perjudici  econòmic  corresponent  a  la  infracció  greu  representi  més  del  50%  de  la
subvenció concedida o de les quantitats rebudes per les entitats col·laboradores, i excedís de 30.000 euros,
concorrent alguna de les circumstàncies previstes en els paràgrafs b) i c) de l’apartat 1 de l’article 60, de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els infractors poden ser sancionats, a més, amb:
— Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d’obtenir subvencions, ajudes públiques i
avals de l’Administració o altres ens públics.

— Prohibició, durant un termini de fins a tres anys, per a celebrar contractes amb l’Administració o altres ens
públics.

— 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.

Sancions per infraccions molt greus:
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Les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa pecuniària proporcional del doble al triple de la
quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada, o, en el cas de entitats col·laboradores, dels
fons indegudament aplicats o justificats.

No obstant això, no es sancionaran les infraccions consistents en la no aplicació de les quantitats rebudes a
les finalitats per a les que es va concedir la subvenció i la falta de lliurament, quan així s’estableixi, als
beneficiaris dels fons rebuts d’acord, per les entitats col·laboradores, amb els criteris previstos en les Bases
reguladores de la subvenció, quan els infractors hagin reintegrat les quantitats i els corresponents interessos
de demora sense previ requeriment.

Quan l’import  del  perjudici  econòmic  corresponent  a  la  infracció  molt  greu  excedeixi  de 30.000  euros,
concorrent alguna de les circumstàncies previstes en els paràgrafs b) i c) de l’apartat 1 de l’article 60 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els infractors poden ser sancionats, a més, amb:
— Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d’obtenir subvencions, ajudes públiques i
avals de l’Administració o altres ens públics.

— Prohibició, durant un termini de fins a cinc anys, per a celebrar contractes amb l’Administració o altres
ens públics.

— 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.

Article 18. Publicitat de les subvencions
D’acord amb l’article 30 de Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la publicitat de les subvencions es realitzarà d’acord
amb l’establert  per  a la publicitat de subvencions i  ajudes públiques de la Base de Dades Nacional de
Subvencions d’acord amb el Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel que es regula la Base de Dades
Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

I  sens prejudici  del  previst al  Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del
Registre de subvencions i ajuts de Catalunya.

Article 19. Altra normativa d’aplicació
Principis  ètics  i  regles  de  conducta  als  quals  les  persones  beneficiàries  de  subvencions  o  ajuts  han
d’adequar la seva activitat,  i  efectes d’un eventual  incompliment d’aquests  principis d’acord amb la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al
DOGC núm. 6780, de 31 de desembre de 2014.

Article 20. Entrada en vigor
La present Ordenança serà objecte de publicació íntegra en el  Butlletí  Oficial de la província de Lleida,
entrant  en  vigor  una  vegada  hagi  transcorregut  el  termini  establert  a  l’article  65.2  de  la  Llei  7/1985,
reguladora de les Bases del règim local.

Mollerussa, 22 de juliol de 2020
L’alcalde, Marc Solsona Aixalà
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