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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El punt 2 de l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

publicada en el BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003, disposa que: “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.” 

 

Així, dels tres instruments que la llei atribueix a les corporacions locals per regular la 

concessió de subvencions, amb l’objectiu d’aconseguir una normativa general que resulti 

adaptable periòdicament amb el mínim cost procedimental possible, l’Ajuntament de 

Santanyí ha optat pel sistema d’una bases generals reguladores de la concessió de totes 

les subvencions municipals, incloses a les Bases d’execució del Pressupost, a fi de donar 

seguretat jurídica i estabilitat a les relacions jurídiques entre l’Administració i els possibles 

beneficiaris, sempre dins un marc d’efectiva realització dels principis d’igualtat, publicitat, 

transparència, no discriminació i objectivitat en el funcionament de l’Administració, així 

com  els objectius d’eficàcia i eficiència en la utilització dels recursos públics. 

 

Aquestes Bases, en els casos que s’estimi pertinent, podran ser complementades per 

ordenances sectorials i específiques. En tot cas, quan la concessió de les subvencions es 

realitzi per concurrència competitiva, es complementarà amb el text de la convocatòria 

pública, i quan es tracti de concessions de forma directa, aquestes bases es veuran 

complementades pel text del conveni regulador corresponent.    
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BASES GENERALS REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 

 

CAPÍTOL I. PRINCIPIS GENERALS 

 

Article 1. Objecte de les Bases 

 

De conformitat amb el que disposa l'article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions (d'ara endavant LGS), mitjançant les presents Bases, 

l'Ajuntament de Santanyí estableix les condicions que han de regir les convocatòries per a 

la concessió de subvencions, que s’han de basar en els principis d'igualtat i no-

discriminació, publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia en el 

compliment dels objectius fixats i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos 

públics, recollits a l'esmentada Llei. 

 

Article 2. Concepte de subvenció 

 

1. S’entén per subvenció, als efectes d’aquestes Bases, qualsevol disposició dinerària 

efectuada per l’Ajuntament o entitats que en depenen, a favor de persones públiques o 

privades, i que compleixi els requisits següents: 

 

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, en el 

benentès que el beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals que 

se’n derivin. 
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c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la 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. No estan compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquestes Bases, els casos següents: 

 

a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable. 

b) Subvencions atorgades al concessionari d’un servei públic que les rep com a 

contraprestació del funcionament del Servei. 

c) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de 

caràcter social. 

d) Subvencions concedides per altres administracions en les quals l’Ajuntament actuï 

com a simple intermediari. 

e) Aportacions de l’Ajuntament destinades a finançar globalment les activitats de 

qualsevol ens o organisme dependent de l’Ajuntament, com la societat “Serveis 

Municipals de Santanyí S.R.L. Unipersonal”, i qualsevol altra que es pugui crear en 

un futur; consorcis; mancomunitats; fundacions; associacions, etc en què està 

representat l’Ajuntament i als quals, anualment, es fan aportacions econòmiques 

per finançar-ne els pressupostos. 

f) Aportacions dineràries que en concepte de quotes es realitzin a favor de les 

associacions a què es refereix la disposició addicional 5a de la Llei 7/1985 

reguladora de les bases de règim local. 

g) Subvencions als grups polítics representats a la Corporació per atendre les seves 

despeses de funcionament, així com les corresponents als òrgans de 

representació laboral d’aquest Ajuntament i aquelles aportacions que pel seu 

caràcter excepcional i singular puguin quedar contemplades en el pressupost 

municipal. 

h) Els premis que s’atorguin sense la sol·licitud prèvia de la persona interessada. 

 

Article 3. Caràcter de les subvencions 
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1. Les subvencions regulades per aquestes Bases tenen caràcter voluntari i eventual, són 

lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 

subvencions en anys posteriors (llevat que s’hagin concedit amb el caràcter de despeses 

plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent. 

 

2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es 

condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament 

inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió. 

 

3. En qualsevol cas, l’Ajuntament i les entitats que en depenen quedaran exemptes de 

qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les 

actuacions a què quedin obligades les persones o entitats subvencionades. 

 

Article 4. Beneficiaris 

 

Tenen la consideració de beneficiaris de subvencions les persones o entitats 

seleccionades com a destinatàries dels recursos públics que hagin de realitzar l'activitat 

que en va fonamentar l’atorgament o que es trobin en la situació que en legitima la 

concessió, en les quals es donen les circumstàncies previstes en les bases i en la 

convocatòria. 

 

Article 5. Entitats col·laboradores 

 

Són entitats col·laboradores les que, actuant en nom i per compte de l'Ajuntament o 

l’òrgan concedent a tots els efectes relacionats amb la subvenció, lliurin i distribueixin els 

fons públics als beneficiaris, quan així ho estableixin les bases reguladores, o col·laborin 

en la gestió de la subvenció sense que prèviament es lliurin i distribueixen els fons rebuts, 

els quals en cap cas no es consideren integrants en el seu patrimoni. 

 

Poden tenir la condició d'entitats col·laboradores: 
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a) Les administracions públiques que actuen en l'àmbit del municipi de Santanyí i els 

organismes i les entitats que en depenen. 

b) Les corporacions de dret públic i les fundacions que estan sota el protectorat d'un ens 

de dret públic. 

c) Qualsevol altra persona jurídica o entitat que compleix les condicions que s'estableixen. 

 

Quan es decideix que els recursos públics s’han de lliurar als beneficiaris mitjançant una 

entitat col·laboradora, ambdues parts han de formalitzar un conveni en el qual es 

concretin els termes de la col·laboració. 

 

Article 6. Requisits generals dels beneficiaris i entitats col·laboradores 

 

1. En general, podran ser beneficiàries o entitats col·laboradores les persones o entitats 

que es trobin en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en què 

concorrin les circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la convocatòria. 

 

2. A més, per ser beneficiari o entitat col·laboradora hauran d’acomplir els requisits 

següents:  

 

A. Les entitats jurídiques: 

a) Que es trobin legalment constituïdes i inscrites en els registres pertinents i disposin 

del corresponent CIF. 

b) A no ser que es disposi  una altra cosa a les bases específiques, que la seu social 

es trobi al municipi de Santanyi, o bé disposi a aquest municipi al manco d’un local 

amb activitat permanent, o bé entre els seus associats o usuaris hi hagi persones 

del municipi de Santanyí.  

 

B. Les persones físiques: 
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a) Que siguin majors d’edat o, si escau,  en altre cas, siguin representades pels pares 

que exerceixin la pàtria potestat o pels seus representants legals, i comptin, en 

qualsevol cas, amb NIF. 

b) A no ser que es disposi una altra cosa a les bases específiques, que es trobin 

empadronades en  el municipi de Santanyí en el moment de la convocatòria de la 

corresponent subvenció i mantinguin aquesta condició en el moment de la 

concessió. 

 

C. Els col·lectius de persones sense  personalitat jurídica: 

a) Pondran concedir-se excepcionalment subvencions a aquests col·lectius integrats 

per persones físiques que reuneixin els requisits establerts en els apartats 

anteriors. 

b) Hauran de fer constar les dades personals del representant i relació nominal de les 

persones que integren el projecte amb la seva acceptació expressa. Tots els 

integrants respondran solidàriament de les obligacions establertes per als 

beneficiaris de subvencions i hauran de nomenar un representant amb poder 

suficient per acomplir amb les obligacions que els corresponguin als beneficiaris. 

 

3. No podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions 

regulades en aquestes Bases les persones o entitats que es trobin en alguna de les 

circumstàncies següents, a no ser que per la naturalesa de la subvenció s’excepcioni per 

la normativa específica o convocatòria pública:  

 

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 del concurs, haver estat declarades insolvents en 

qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, estar subjectes a intervenció 

judicial o haver estat inhabilitades conformement a la Llei concursal, sense que hagi 

conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. 
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c) Haver donat lloc, per una causa de la qual haguessin estat declarades culpables, a la 

resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració. 

d) Trobar-se la persona física, els administradors de les societats mercantils o qui ostenti 

la representació legal d'altres persones jurídiques en alguns dels supòsits de la Llei 

12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació i dels alts 

càrrecs de l'Administració general de l'Estat, i 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 regulats a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 

règim electoral general, en els termes establerts en aquesta o en la normativa autonòmica 

que reguli aquestes matèries. 

e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, incloses les 

municipals, o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la 

forma que es determini reglamentàriament. 

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

paradís fiscal. 

g) No estar al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els 

termes que reglamentàriament es determinin. 

h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat 

d'obtenir subvencions segons la Llei de subvencions. 

 

4. Així mateix, tampoc no podran ser beneficiàries o entitats col·laboradores les 

agrupacions de persones sense personalitat jurídica, recollides en l’article 11.3 de la LGS, 

si afecta alguna de les circumstàncies descrites en les lletres anteriors a qualsevol dels 

seus membres. 

 

5. Les associacions afectades per 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. 

 

6. Les associacions respecte de les quals s'hagi suspès el procediment administratiu 

d'inscripció perquè s’han trobat indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació de l'article 
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30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre no hi hagi resolució ferma en virtut de la qual es 

pugui inscriure en el Registre. 

 

La justificació per part de les persones o les entitats de no estar afectades per cap de les 

circumstàncies expressades anteriorment per obtenir la condició de persona beneficiària o 

entitat col·laboradora s’ha de dur a terme mitjançant una declaració responsable atorgada 

davant una autoritat administrativa o un notari públic. 

 

Article 7. Obligacions dels beneficiaris 

 

Són obligacions dels beneficiaris, a més de les establertes específicament a les bases 

reguladores de la subvenció, les següents: 

 

a) Comunicar a l'òrgan competent l'acceptació de la subvenció en els termes de 

la resolució de concessió.  

Per a l’efectivitat de la subvenció serà precís que la subvenció i les condicions 

amb les que s’ha concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari, 

en la forma i termini que assenyalin les bases específiques o l’acord de 

concessió.  

Si el beneficiari no en presenta l’acceptació en el corresponent termini o 

formula reserves respecte a aquesta, l’Ajuntament podrà optar, 

discrecionalment, entre concedir un nou termini per a l’acceptació pura i simple 

o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.  

En qualsevol cas, la convocatòria de la subvenció podrà determinar que 

l’acceptació s’entén produïda automàticament si en el termini de quinze dies 

des de la notificació de la resolució no es fa constar el contrari. 

b) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el 

comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 

c) Justificar la realització de l'activitat, així com el compliment dels requisits i les 

condicions que determinen la concessió de la subvenció. 
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d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que ha d’efectuar l'òrgan 

concedent o l'entitat col·laboradora, si s’escau, així com qualssevol altres de 

comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control 

competents, tant nacionals, comunitaris o municipals, amb l’aportació de tota la 

informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 

e) Comunicar a l'òrgan concedent o a l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres 

subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financiïn les activitats 

subvencionades. 

f) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució, que està al corrent en el 

compliment de les seves obligacions tributàries, en què s’inclouen les 

municipals, i davant la Seguretat Social. 

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents 

degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i 

sectorial, aplicable a la persona beneficiària en cada cas. 

h) 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. 

i) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de programes, 

activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de 

subvenció. 

j) Si es troba en alguna de les causes de reintegrament, reintegrar la quantia 

rebuda. 

 

Article 8. Obligacions de les entitats col·laboradores 

 

Les entitats col·laboradores estan obligades a: 

 

a) Lliurar als beneficiaris els recursos rebuts d'acord amb els criteris establerts a les 

normes reguladores de la subvenció o ajuda i al conveni subscrit amb aquest efecte amb 

el concedent. 
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b) Verificar, si escau, el compliment i l'efectivitat de les condicions per al seu atorgament, 

així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció. 

c) Justificar l'aplicació dels recursos percebuts a l'entitat concedent i, si s’escau, lliurar la 

justificació presentada pels beneficiaris. 

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que respecte de la gestió d'aquests 

recursos pugui efectuar l'entitat concedent, i a les de control financer que realitzi la 

Intervenció municipal o, si s’escau, la Sindicatura de Comptes. 

 

Les condicions de solvència i eficàcia que han de complir les entitats col·laboradores són 

les que resulten de la funció que s’ha de realitzar i les estipulades al corresponent conveni 

de col·laboració. 

 

Article 9. Publicitat de les subvencions concedides 

 

1. L'Ajuntament de Santanyí, d’acord amb el que estableix l’article 18 de la LGS, donarà 

publicitat a les subvencions que atorgui mitjançant la Base de Datos  Nacional de 

Subvenciones que opera com a sistema nacional de publicitat de les subvencions. 

 

2. Per la seva part, els beneficiaris han de donar l'adequada publicitat del caràcter públic 

del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que 

siguin objecte de subvenció en els termes i condicions establerts a la Llei 19/2013, de 9 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

CAPÍTOL II. PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS  

 

Article 10. Procediments de concessió de les subvencions 

 

Les subvencions es poden concedir mitjançant procediment en règim de concurrència 

competitiva o de forma directa. 
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Article 11. Concessió en règim de concurrència competitiva 

 

El procediment ordinari de concessió de subvencions s’ha de tramitar en règim de 

concurrència competitiva. Té la consideració de concurrència competitiva el procediment 

mitjançant el qual la concessió de les subvencions es realitza comparant les sol·licituds 

presentades a fi d'establir una prelació entre aquestes, d'acord amb els criteris de 

valoració  prèviament fixats a les bases reguladores i a la convocatòria, i adjudicar, amb el 

límit fixat en la convocatòria dins el crèdit disponible, les que hagin obtingut major 

valoració en aplicació dels criteris esmentats. 

 

Excepcionalment, en funció de l’objecte de la convocatòria, sempre que així es contempli 

a l’esmentada convocatòria, l’òrgan competent realitzarà un prorrateig entre els 

beneficiaris de la subvenció, de l’import global màxim destinat a les subvencions.     

 

Així mateix, també es podrà fer ús del procediment de concessió en concurrència no 

competitiva entre les persones sol·licitants, si així ho estableixen les bases  i la 

convocatòria, per rigorós ordre d’entrada entre les sol·licituds presentades que compleixin 

els requisits exigits per tenir la consideració de beneficiari, fins que s’exhaureixin els 

crèdits destinats a la convocatòria i, si no és el cas, fins que es resolguin tots els 

expedients presentats dins el termini. 

 

Article 12. Concessió directa de subvencions i procediment 

 

Es poden concedir de forma directa les subvencions següents: 

 

1. Les subvencions previstes nominativament al pressupost municipal en els termes 

recollits en el conveni i en aquestes Bases. 

 

A aquest efecte el pressupost ha de contenir el nom de la persona beneficiària, l'objecte 

de la subvenció i la seva quantia. 
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La presentació per part del beneficiari de la documentació necessària per a l’inici de 

l’expedient de concessió de subvenció directa durà implícita l’autorització per recaptar els 

certificats a emetre per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i per la Tresoreria de 

la Seguretat Social. Així mateix, també permetrà obtenir directament i d’ofici els certificats 

corresponents d’estar al corrent de les obligacions tributàries municipals. 

 

L'instrument habitual per canalitzar aquest tipus de concessió directa de subvencions és el 

conveni, el qual haurà de contenir necessàriament: 

 

a) Definició concreta i expressa de l’objecte de la subvenció. 

b) Compromisos de les parts. 

c) Documentació a aportar pel beneficiari, si escau. 

d) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció. 

e) Possibilitat de subvencionar i, si escau, el percentatge, les despeses indirectes, 

de gestió i de garantia bancària. 

f) Si es permet o no la subcontractació i, si escau, el percentatge que es permet  

subcontractar, i les seves limitacions. En tot cas sempre s’haurà d’autoritzar 

expressament la subcontractació per l’Ajuntament. 

g) Fixació i justificació, si escau, de la possibilitat d’efectuar pagaments a compte i 

anticipats, en aquest cas, s’haurà d’establir: 

- Percentatge de l’import que es concedeix a abonar en concepte de 

pagament anticipat. 

- Exigència, si així s’estima, de la presentació de garanties a favor de 

l’Ajuntament, especificant els mitjans que es trobin oportuns. 

h) Tant per cent del pressupost del projecte a finançar pel beneficiari, bé per ell 

mateix o mitjançant unes altres subvencions, en cas de que aquestes es 

permetin i no es declari que la subvenció es incompatible en cap altra. 

i) Forma de justificació, termini de presentació de la corresponent documentació i 

aspectes a incloure en la memòria justificativa de la subvenció. 
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j) Termini de vigència del conveni, possibilitat de pròrroga i requisits i condicions 

perquè es produeixi. 

 

2. Les subvencions amb atorgament o quantia imposats a l'Administració per una norma 

de rang legal, les quals han de seguir el procediment de concessió que els resulti 

d'aplicació d'acord amb la seva pròpia normativa. 

 

3. Amb caràcter excepcional, les altres subvencions en què s'acrediten raons d'interès 

públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificulten la 

convocatòria pública. 

 

En aquest cas i fins que no es reguli legalment el procediment d’aquest tipus de 

subvencions, la resolució que acordi la concessió de la subvenció, haurà de motivar 

suficientment la concurrència de les circumstàncies esmentades en el paràgraf anterior, el 

beneficiari o beneficiaris, la quantia, la documentació que han de presentar els beneficiaris 

per a la comprovació de la subvenció i les consideracions que es trobin oportunes.    

 

En els supòsits de concessió directa no s'apliquen els principis de publicitat i concurrència. 

A la resolució o acord s'han d’establir les condicions de tot tipus aplicables a aquestes 

subvencions. 

 

Article 13. Procediment de concessió en règim de concurrència competitiva: 

iniciació 

 

El procediment s'inicia d'ofici, mitjançant convocatòria pública aprovada per l'òrgan 

competent, que ha de tenir com a mínim el contingut següent: 

 

a) Una referència a les presents Bases i que la concessió s’efectua mitjançant un 

règim de concurrència competitiva. 

b) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció. 
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c) El o els crèdits pressupostaris a què s'imputa la subvenció, quantia total màxima 

de les subvencions convocades dins dels crèdits disponibles i, quantia màxima de 

les subvencions, si escau. 

d) Els requisits generals que han de complir els sol·licitants i la forma d'acreditar-los. 

e) El termini i lloc de presentació de sol·licituds. 

f) Els òrgans competents per a la instrucció i la resolució del procediment. 

g) Els criteris objectius i de preferència, de caràcter específic, que han de regir la 

concessió de la subvenció. 

h) Nombre màxim de projectes a presentar en cada convocatòria. 

i) La composició de la comissió avaluadora, d'acord amb les bases reguladores. 

j) El termini de resolució i notificació i les condicions per al pagament. 

k) Documents que s’han d’adjuntar a la sol·licitud.  

l) En cas de reducció de la subvenció sol·licitada, possibilitat de reformulació de 

sol·licituds. 

m) Les regles generals per determinar l'import de la subvenció. 

n) Les obligacions del beneficiari i els efectes derivats del seu incompliment. 

o) Les regles generals sobre els terminis i les pròrrogues, així com, si s’escau, 

l'obligació de comunicar a l'Ajuntament l'inici de l'activitat subvencionada. 

p) Possibilitat de subvencionar i, si escau, el percentatge, les despeses indirectes, de 

gestió i de garantia bancària. 

q) Si es permet la subcontractació i, si escau, el percentatge que es permet  

subcontractar, i les seves limitacions. En tot cas, sempre s’haurà d’autoritzar 

expressament la subcontractació per l’Ajuntament. 

r) Fixació i justificació, si escau, de la possibilitat d’efectuar pagaments a compte i 

anticipats. En aquest cas, s’haurà d’establir: 

- El percentatge de l’import que es concedeix a abonar en concepte de 

pagament anticipat. 

- L’exigència, si així s’estima, de la presentació de garanties a favor de 

l’Ajuntament, especificant els mitjans que es trobin oportuns. 
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s) Tant per cent del pressupost del projecte a finançar pel beneficiari, bé per ell 

mateix o mitjançant unes altres subvencions, en cas que aquestes es permetin. 

t) Les regles generals sobre com la persona beneficiària ha de justificar el 

compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció i l'aplicació dels 

fons percebuts, tant pel que fa a la despesa realitzada com al seu pagament. 

u) Les mesures de garantia a favor dels interessos públics que es considerin 

necessàries, així com, si escau, els supòsits de revisió de les subvencions 

concedides. 

v) La compatibilitat o la incompatibilitat de la subvenció amb altres ajudes que pugui 

obtenir la persona beneficiària per al mateix fi. 

 

Article 14. Procediment de concessió en règim de concurrència competitiva: 

presentació de sol·licituds 

 

La sol·licitud, dirigida a batlia de l’Ajuntament de Santanyí, s’ha de presentar al Registre 

General d'Entrada de l'Ajuntament o a través de qualsevol dels mitjans assenyalats en 

l’article 16 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú  de les Administracions 

Públiques, dins el termini que assenyali la convocatòria. 

 

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació que es fixi a la convocatòria. 

 

La presentació de la sol·licitud per part del beneficiari durà implícita l’autorització per 

recaptar els certificats a emetre per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i per la 

Tresoreria de la Seguretat Social. Així mateix, també permetrà obtenir directament i d’ofici 

els certificats corresponents d’estar al corrent de les obligacions tributàries municipals. 

 

A la convocatòria es pot admetre la substitució de la presentació de determinats 

documents per una declaració responsable de la persona sol·licitant. En aquest supòsit, 

abans de la resolució de concessió de la subvenció s'ha de requerir la presentació de la 
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documentació que acrediti la realitat de les dades contingudes a l’esmentada declaració, 

en un termini no superior a quinze dies. 

 

Si no es compleixen tots els requisits establerts a la convocatòria, l'òrgan competent ha de 

requerir la persona interessada que ho corregeixi en el termini màxim i improrrogable de 

deu dies, i li ha d’indicar que si no ho fa es considerarà que ha desistit de la seva 

sol·licitud, prèvia resolució que haurà de dictar-se en els termes prevists en l’article 21 de 

la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú  de les Administracions Públiques. 

 

Article 15. Procediment de concessió en règim de concurrència competitiva: 

instrucció 

 

1. La instrucció del procediment correspon a l’òrgan que designi la convocatòria. 

 

2. Les activitats d’instrucció comprendran: 

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. 

c) La petició dels informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin exigits 

per la convocatòria. 

d) Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada d’acord amb els criteris i 

prioritats de valoració establerts en la pròpia convocatòria. 

e) Obrir, quan escaigui, el tràmit d'audiència i incorporar-ne el resultat a l'expedient. 

 

3. Un cop avaluades les sol·licituds s’hauran de trametre a la Comissió Avaluadora, que 

constitueix un òrgan col·legiat, la composició del qual serà determinada per la 

convocatòria, per tal que n’emeti l’informe en el qual es concreti el resultat de l’avaluació  

efectuada. 
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4. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat formularà 

la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que haurà de notificar-se als 

interessats concedint-los un termini de deu dies per presentar al·legacions. 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 aportades pels interessats. 

En aquest cas, la proposta de resolució tendrà el caràcter de definitiva. 

 

5. Examinades les al·legacions presentades en el seu cas pels interessats, l’instructor 

formularà la proposta de resolució definitiva. 

La proposta de resolució definitiva ha de contenir: 

- La relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció. 

- La quantia de la subvenció. Excepcionalment, si ho preveu la convocatòria l'òrgan 

competent ha de prorratejar entre els beneficiaris de la subvenció l'import global màxim 

destinat a les subvencions. 

- El resultat que haurà d’especificar l'avaluació i dels criteris seguits per efectuar-la. 

 

Article 16. Procediment de concessió en règim de concurrència competitiva: 

resolució 

 

1. Un cop aprovada la proposta de la resolució definitiva, l'òrgan competent resol el 

procediment. La resolució ha de ser motivada i s’hi han de consignar els fonaments. 

 

Haurà de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants a qui es concedeix la subvenció 

i la desestimació de la resta de les sol·licituds, i ha de fixar amb caràcter definitiu la 

quantia individual de les subvencions concedides. El termini màxim de resolució i 

notificació és de sis mesos i es compta des de la publicació de la corresponent 

convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior. 
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2. El venciment del termini màxim sense que s'hagi notificat la resolució legitima els 

interessats per entendre desestimada la sol·licitud de la concessió per silenci 

administratiu. 

 

La resolució s’ha de notificar individualment als beneficiaris i publicar en el tauler 

d’anuncis de l’Ajuntament, d'acord amb el que disposi la convocatòria. 

 

Article 17. Òrgans competents per a la concessió de les subvencions 

 

Els òrgans municipals competents per a la concessió de les subvencions són: 

 

a) La Batlia respecte de les subvencions, l’import total de les quals no superi el 10% 

dels recursos ordinaris del pressupost municipal. 

b) El Ple de l’Ajuntament de Santanyí si l’import total de les subvencions supera el 

10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal. 

 

Article 18. Quantia de les subvencions 

 

Amb caràcter general, i llevat que l'ordenança específica o la convocatòria disposi el 

contrari, les subvencions que atorgui l'Ajuntament podran cobrir el 100% del cost de 

l'actuació subvencionada. 

 

La concessió de subvencions per part de l'Ajuntament és compatible amb qualsevol altre 

tipus de subvenció o ajuda, llevat que s’hi especifiqui el contrari. 

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 19. Justificació i pagament 
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1. Les subvencions es justificaran amb els documents que s’assenyalin, de conformitat 

amb el que disposin les bases específiques i/o l’acord de concessió. 

 

En tot cas caldrà tenir en compte les regles següents: 

 

a) S’haurà de justificar la realització de l’obra o activitat subvencionada i el seu cost. 

b) Quan se subvencioni l’adquisició d’un immoble, s’exigirà còpia de la corresponent 

escriptura. 

c) Quan la subvenció tengui per objecte el finançament general d’una entitat, sigui quin 

sigui el percentatge de la subvenció amb relació al Pressupost general de l’entitat, 

aquesta haurà de presentar com a justificant una memòria de l’activitat i els seus comptes 

(balanç de situació, compte de resultats, informe d’auditoria, si és obligatori o si s’ha 

efectuat, liquidació del pressupost, si és un ens públic, etc.) corresponents a l’exercici a 

què es refereixi la subvenció. 

d) En el cas d’obres subvencionades, si aquestes s’efectuen per una Administració 

pública, s’hauran d’aportar l’acta de recepció i la liquidació, i a més, si s’efectuen 

pagaments a compte, les corresponents certificacions d’obra; si s’efectuen per un ens que 

no tengui el caràcter d’Administració pública, s’hauran d’aportar certificació del tècnic 

director i factures o liquidació del contractista. 

e) En el cas d’activitats, s’hauran d’aportar les factures, minutes i altres justificants de les 

despeses efectuades pel beneficiari les quals hauran de contenir tots els requisits legals 

que estableix la normativa vigent aplicable. 

f) En tractar-se d’administracions públiques (tant per obres o per activitats), es podrà 

acceptar certificacions acreditatives dels justificants de despeses signades pel funcionari 

públic, i quedaran a disposició de l’Ajuntament per examinar-ne si es consideràs oportú, 

els justificants corresponents. 

g) Quan les bases específiques, el conveni o la resolució de concessió ho determinin, es 

podran justificar les subvencions amb informes de control financer que efectuarà la 

Intervenció general de la Corporació de conformitat amb el que es preveu a la norma 26 
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d’aquestes Bases. En aquests casos, s’haurà de presentar una memòria de l’activitat 

subvencionada abans del seu pagament. 

 

2. El beneficiari per percebre la subvenció haurà de presentar, a més de la documentació 

relacionada al punt anterior, segons correspongui, i les que s’assenyalin a la convocatòria, 

una instància dirigida a la Batlia en què sol·liciti el pagament de la subvenció, amb 

indicació del número de compte bancari on s’ha d’efectuar la transferència.   

 

3. No s'entén totalment justificada l'aplicació dels fons percebuts fins que no s'hagi 

acreditat l'import del 100% del projecte d'actuació que va servir de base a la concessió de 

la subvenció. Si per qualsevol causa no es pogués justificar aquest percentatge, la 

resolució de la subvenció s’haurà de reduir proporcionalment, d’acord amb el que 

estableix l’article 22 d’aquestes Bases. 

 

En cas que només es subvencioni parcialment el projecte, s’haurà de justificar l’aplicació 

dels fons rebuts proporcionalment a l’import del projecte que va servir de base a la 

concessió de la subvenció. 

 

4. Llevat que a la convocatòria o el conveni s’estableixi una altra cosa, la justificació s’ha 

de presentar, com a màxim, en el termini de tres mesos des que acabi el termini per a la 

realització de l'activitat subvencionada. 

 

5. 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. No obstant això, el pagament, si 

la convocatòria ho preveu, podrà realitzar-se de manera fraccionada, mitjançant 

justificacions parcials, amb les condicions i els requisits que s’estableixen específicament 

en la convocatòria o en el conveni. 

 

Article 20. Pagaments anticipats i abonaments a compte 
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Només es poden fer avançaments del pagament sobre la subvenció concedida quan les 

bases reguladores ho preveuen, amb els límits i els requisits fixats a la seva resolució de 

concessió i, si escau, amb les garanties adequades que han de presentar, en aquests 

casos, els beneficiaris. 

 

Així mateix, quan la naturalesa de la subvenció ho justifiqui, es poden realitzar pagaments 

a compte, que poden suposar 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. 

 

Article 21. Despeses subvencionables 

 

1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquestes Bases, 

aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 

subvencionada, i s’efectuïn en el termini establert per les diferents bases reguladores de 

les subvencions. En cap cas el seu cost no podrà ser superior al valor de mercat. 

 

2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les bases específiques de les 

subvencions, es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada, o 

com a mínim contreta, amb anterioritat a l’acabament del període de justificació 

determinat per la normativa reguladora de la subvenció. 

 

3. Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic per a contractes menors, el 

beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb 

caràcter previ a la contractació 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 realitzin, el subministrin o el 

prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. 
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L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, o, si s’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 la seva elecció, quan aquesta 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 específiques 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, el qual no pot ser 

inferior a cinc anys, en el cas de béns inscrivibles en un registre públic, ni a dos anys per 

a la resta de béns. 

En el cas de béns inscrivibles  en un registre públic, aquesta circumstància s’ha de fer 

constar en l’escriptura, així com l’import de la subvenció concedida, aspectes que han de 

ser objecte d’inscripció en el registre públic corresponent. 

b) L’incompliment de l’obligació d’afectació 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 de la LGS, i aquest quedarà subjecte al 

pagament del reintegrament, sigui quin sigui el posseïdor, llevat que fos 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 que no es poden inscriure. 

 

5. Es considera satisfeta l’obligació d’afectació a què es refereix l’apartat 4 anterior quan: 

 

a) Si, tractant-se de béns no susceptibles d’inscripció en un registre públic, són substituïts 

per altres que serveixin en condicions anàlogues a la finalitat 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’Ajuntament de Santanyí. 
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b) Si tractant-se de béns que es poden inscriure en un registre públic, el canvi d’afectació, 

alienació o gravamen es autoritzat per l’Ajuntament de Santanyí. En aquest cas, 

l’adquirent assumeix l’obligació d’afectació dels béns pel període restant i, en cas 

d’incompliment d’aquesta obligació, del reintegrament de la subvenció. 

 

6. Les bases específiques 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 l’execució 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 específiques.  

Amb caràcter excepcional, les despeses de garantia bancària poden ser subvencionades 

quan així ho prevegi la normativa reguladora de la subvenció. 

 

En cap cas són despeses subvencionables: 

 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 
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8. Els tributs són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els abona 

de manera efectiva. En cap cas 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 el qual efectivament es du a terme l’activitat. 

 

Article 22. Revisió de la resolució de concessió de les subvencions  

 

La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la 

concessió prèvia d’un termini d’audiència de deu dies al beneficiari, bé sigui en relació 

amb el seu contingut i condicionat, bé sigui en relació amb l’import de la subvenció, en els 

supòsits següents: 

 

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de 

la subvenció. 

b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o 

aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l’ajuntament superin el 

cost total de l’activitat. 

c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les 

despeses de l’actuació que estigui obligat a justificar, en els termes i dintre dels terminis 

que preveuen aquestes bases. 

 

La modificació pot afectar el contingut, el condicionat o l’import de la subvenció. 

 

Article 23. Justificació de les subvencions 
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1. Una vegada dictada la resolució de les concessions de les subvencions, tots els 

expedients seran lliurats a intervenció que comprovarà que les justificacions es presentin 

en els terminis fixats i les comprovarà formalment, i podrà requerir el beneficiari o les 

entitats col·laboradores perquè esmeni defectes, completi la documentació o ampliï la 

informació. 

 

2. En tot cas, l’Ajuntament podrà comprovar mitjançant  qualsevol medi legal, i fins i tot 

directament, l’execució de l’obra o activitat subvencionada, ja sigui mitjançant personal 

propi, o bé per mitjà d’empreses contractades a l’efecte. 

 

CAPÍTOL III . REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS 

 

Article 24. Nul·litat i anul·labilitat de les resolucions de concessió de subvencions 

 
1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió: 

 

a) Les indicades en l’art. 47.1 de la Llei 39/2015, de 31 d’octubre, de procediment 

administratiu comú de les administracions. 

b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari. 

 

2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de 

l’ordenament jurídic, i, en especial, de les regles contingudes a la LGS, de conformitat 

amb el que disposa l’art. 48 de l’esmentada Llei 39/2015. 

 

3. La tramitació i declaració de nul·litat s’ajustarà al que disposa l’art. 36 LGS. 

L'anul·lació de l'acte de concessió s'ha d’articular d'acord amb el procediment previst amb 

caràcter general per a la revisió d'ofici o, si s’escau, declaració de lesivitat i ulterior 

impugnació, conformement als articles 106 i 107 de la Llei 39/2015. Aquesta anul·lació, si 

s’escau, implica el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes. 
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Article 25. El reintegrament 

 

1. A més dels casos d'invalidesa de la resolució, escau el reintegrament de les quantitats 

percebudes i l'exigència de l'interès de demora en els supòsits següents: 

 

a) L'incompliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit la subvenció. 

b) L'obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això, quan s'hagin 

alterat les condicions tingudes en compte per a la concessió o amagant les que l’haurien 

impedida, sempre que sigui per causes imputables a la persona beneficiària. 

c) L'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, o dels compromisos 

assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin la manera en 

què s'han d'aconseguir els objectius –o s’hi refereixin–, realitzar l'activitat, executar el 

projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 

d) L'incompliment de l'obligació de justificar la destinació dels fons percebuts en la forma i 

els terminis establerts. 

e) L'incompliment de l'obligació de donar adequada publicitat a la concessió. 

f) La concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa activitat. 

g) La negativa a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control previstes en 

aquestes Bases o la resistència o l’obstrucció injustificada a aquestes, així com 

l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents 

quan se’n es derivi la impossibilitat de verificar l'ús donat als fons percebuts, al 

compliment de l'objectiu, a la realitat i a la regularitat de les activitats subvencionades, o la 

concurrència d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics per a la mateixa 

finalitat. 

h) Altres supòsits establerts a les bases reguladores. 

 

2. Per al reintegrament s’han d’aplicar els procediments prevists a la Llei 39/2015 en els 

quals s’ha de garantir l’audiència a les persones interessades. 
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3. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret públic i poden ser 

exigides per la via de constrenyiment. 

 

Article 26. Retencions de pagaments 

 

Una vegada acordat l’inici del procediment de reintegrament, com a mesura cautelar, 

l’òrgan cedent pot acordar, a iniciativa pròpia o de la Intervenció, o de la tresoreria, 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 fixi la proposta o resolució 

d’inici de l’expedient de reintegrament, amb els interessos de demora meritats fins a 

aquell moment.  

 

CAPÍTOL IV. EL CONTROL DE LES SUBVENCIONS  

 

Article 27. El control financer de les subvencions 

 

A més del control previ que s’haurà de formular en matèria de subvencions, de conformitat 

amb el que preveu l’art. 213 i següents del Text Refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, es podrà exercir un control financer sobre les entitats subvencionades 

d’acord amb el que preveu l’art. 44 de la LGS. 

 

El control financer tendrà com a objecte verificar: 

 

a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari. 

b) El compliment per part de beneficiaris i entitats col·laboradores de les seves 

obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció. 

c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris i 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. 
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 e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. L’import de les 

subvencions en cap cas podran ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 

altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat 

subvencionada. 

f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a la Administració per 

beneficiaris i entitats col·laboradores i que poguessin afectar el finançament de les 

activitats subvencionades, a l’adequada i correcta obtenció, utilització, gaudiment o 

justificació de la subvenció, així com a la realitat i regularitat de les operacions amb ella 

finançades. 

 

La competència per a l’exercici del control financer de les subvencions correspon a la 

intervenció municipal, sense perjudici de les funcions que les lleis atribueixen al Tribunal 

de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. 

 

El control financer de les subvencions pot consistir en: 

 

a) L’examen de registres comptables, comptes o estats financers i la documentació que el 

suporti, de beneficiaris i entitats col·laboradores. 

b) L’examen d’operacions individualitzades i concretes relacionades o que poguessin 

afectar les subvencions concedides. 

c) La comprovació dels aspectes parcials i concrets d’una sèrie d’actes relacionats o que 

poguessin afectar les subvencions concedides. 

d) La comprovació material de les inversions finançades. 

e) Les actuacions concretes de control que han de realitzar-se conforme amb el que en 

cada cas estableix la normativa reguladora de la subvenció i, en el seu cas, la resolució 

de concessió. 

f) Qualsevol altra comprovació que resulti necessària en atenció a les característiques 

especials de les activitats subvencionades. 
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El control financer podrà estendre’s a les persones físiques i jurídiques a les quals es 

troben associats els beneficiaris, així com a qualsevol altre 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 28. Obligació de col·laboració 

 

Els beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l’objecte de la 

subvenció o la seva justificació estaran obligats a prestar la deguda col·laboració a la 

Intervenció municipal. 

 

Article 29. Facultats del personal controlador 

 

Els funcionaris de la Intervenció de l’Ajuntament, en l’exercici de les funcions de control 

financer de les subvencions, seran considerats agents de l’autoritat. 

 

Article 30. Deures del personal controlador 

 

El personal controlador que realitzi el control financer de subvencions haurà de guardar la 

confidencialitat i el secret respecte els assumptes que coneix per raó del seu treball. Quan 

en la pràctica d’un control financer el funcionari apreciï que els fets poden ser susceptibles 

de constituir una infracció administrativa o responsabilitats comptables o penals, ho haurà 

de posar en coneixement de la Intervenció de l’Ajuntament, a efectes que, si procedeix, 

remeti l’actuant a l’òrgan competent per a la iniciació dels oportuns procediments. 

 

Article 31. Del procediment i documentació del control financer 

 

El procediment i la documentació de les actuacions del control financer s’adequarà a 

l’establert en els articles 49 i 50 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, general de 

subvencions. 



 

 

AJUNTAMENT DE SANTANYI 

Illes Balears 

 34

 

Article 32. Efectes dels informes de control financer 

 

Quan en l’informe emès per la Intervenció de l’Ajuntament es reculli la procedència de 

reintegrar la totalitat o part de la subvenció, l’òrgan gestor haurà d’acordar, en base en el 

referit informe i en el termini d’un mes, l’inici de l’expedient de reintegrament, notificant-ho 

així al beneficiar o entitat col·laboradora, que disposarà de 15 dies per al·legar quan 

consideri convenient en la seva defensa. 

La resta del procediment s’ajustarà a l’establert en l’article 51 de la Llei 38/2003, amb les 

adaptacions pertinents per l’Ajuntament. 

 

CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR  

 

Article 33. El règim sancionador 

 

1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i 

omissions tipificades a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 

seran sancionables fins i tot a títol de simple negligència. 

 

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, d’acord amb el disposat als 

articles 56, 57 i 58 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

3. Les sancions es graduaran i es quantificaran d’acord amb el disposa als articles 59, 60, 

61, 62 i 63 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

4. El procediment per a la imposició de sancions serà el previst al títol IV de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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CAPÍTOL XII – MODELS DE DOCUMENTS 

 

Article 34. Models de documents 

 

Les sol·licituds de subvencions tant com la justificació d’aquestes s’hauran d’ajustar amb 

caràcter general als models que formen part d’aquestes Bases. En cas de que l’activitat a 

subvencionar, per la seva singularitat, requereixi d’alguna justificació que no s’ajusti als 

models establerts a aquestes Bases, els models  es publicaran a la convocatòria 

corresponent. 

 



 

 

AJUNTAMENT DE SANTANYI 

Illes Balears 

 36

MODEL 1 

 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ANY  _____ 

 
(Nom i Llinatges) ___________________________________________________ 
com a (indicau càrrec) _______________________________________________ 
de l'entitat/associació ________________________________________________ 
amb NIF. núm. _____________________________________________________ 
amb domicili social a _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Telèfon ____________, i inscrit al Registre _______________________________ 
 
EXPÒS 
 
Que per tal de dur a terme 
V • El programa d’activitats per a l’any 20___ 
V • El projecte _________________________________________________________ 
V • L’activitat _________________________________________________________ 
que s'adjunta i per un total de ___________________ euros 
 
SOL·LICIT 

 
Que em sigui concedida una subvenció de __________________ euros 
Als efectes, s'adjunta tota la documentació relacionada a l'annex I de les bases. 
Així mateix, declar sota la meva responsabilitat la certesa de les dades consignades i de 
les que s'acompanyen en la documentació adjunta. 
Finalment, pel que fa al compliment de les obligacions tributàries municipals, autoritz a 
l’Ajuntament de Santanyí a obtenir d’ofici i directament els certificats corresponents durant 
tot el procés per a la resolució de la subvenció i fins a l’arxiu de les actuacions. 
 
Santanyí, ______ d __________________ de 20 __ 

 

El/la representant, 

 
 
 
 
 
 
BATLIA DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
 (Vàlida per a tot tipus de subvencions) 
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MODEL 2 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL MOMENT DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD 

DE SUBVENCIÓ 

 

1. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ (Segons model adjunt) 

 

2. PROGRAMA D'ACTIVITATS PREVISTES PER A L'ANY 20___ 

Ha de contenir com a mínim: 

2.1. Programació de les activitats a realitzar al llarg de l'any. 

2.2. Pressuposts amb indicació del finançament de les activitats. 

2.3. Subvencions sol·licitades a altres institucions. 

 

3. FOTOCÒPIA DEL NIF DE L’ENTITAT 

 

4. INDICACIÓ DEL NOMBRE DE SOCIS. Certificació del secretari de l’Associació on 

s’indiqui el nombre de socis inscrits en l’any en curs, s’haurà d’especificar la variació amb 

relació a l’any anterior.  

També es podrà incloure aquesta xifra a la memòria explicativa o a la justificativa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AJUNTAMENT DE SANTANYI 

Illes Balears 

 38

MODEL 3 

 

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

 

(Nom i llinatges) ___________________________________________________ 

com a (indicau càrrec) ______________________________________________ 

de l'entitat/associació _______________________________________________ 

amb NIF núm. _____________________________________________________ 

amb domicili social a ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Manifest que, per acord de la Batlia de l’Ajuntament de Santanyí, de data 

_________________ m’ha estat concedida una subvenció per import de ___________ 

euros en concepte de ___________________________________ . 

 

Que l’esmentada subvenció va ser atorgada d’acord amb les bases específiques de 

concessió de subvencions aprovada per la Junta de Govern en sessió de data 

__________________ . 

 

Que ACCEPTA la subvenció atorgada i, per tant, les condicions que s’estableixen a les 

bases de concessió. 

 

Santanyí, ______ d ___________________ de 20 ____  

 

 

 

(Signatura) 
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MODEL 4 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ: MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT REALITZADA 

 

ACTIVITAT REALITZADA: 
________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
DATES DE REALITZACIÓ: 
__________________________________________________________________ 

 
LLOC DE REALITZACIÓ: 
__________________________________________________________________ 

 
RESUM DE L’ACTIVITAT: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE COMPLEMENTI LA MEMÒRIA: 
________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
OBJECTIUS ASSOLITS: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__ 

Santanyí, ______ d _______________ de 20 ___ 

El/la representant, 
 
(Signatura) 
 
Nom i llinatges 
Càrrec 
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MODEL 5 

 

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ: RELACIÓ DE FACTURES I DOCUMENTS DE VALOR 

PROBATORI 

 

 

(Nom i llinatges) ____________________________________________________ 

com a (indicau càrrec)________________________________________________ 

de l'entitat/associaci__________________________________________________ 

amb NIF núm.______________________________________________________ 

amb domicili social a ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Telèfon ____________, i inscrit al Registre  

 

DECLAR 

 

Que són certes les dades que a continuació es detallen i que corresponen a la subvenció 

rebuda de l'Ajuntament de Santanyí l'any 20___, que va ser de _________________ 

euros. 

S'adjunten originals de les factures (o fotocòpies compulsades) per un import de 

_____________________ euros. 

 

Santanyí, ____d ____________ de 20___ 

 

 

(Signatura) 
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MODEL 6 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. SUBVENCIONS ATORGADES PER QUALSEVOL 

ADMINISTRACIÓ O ENTITAT PÚBLICA O PRIVADA 

 
(NOM I LLINATGES) _________________________________________________AMB 
NIF________________ 
EN QUALITAT DE ________________DE 

L’ENTITAT________________________________AMB CIF_________________ I 

DOMICILI SOCIAL A _______________________________________________ 

 
CERTIFIC 
Que l’entitat _____________________________________________________ per a 

l’activitat ________________________________________________________ 

desenvolupada en les dates _________________________________ ha sol·licitat les 

següents subvencions (procedents de qualsevol Administració o entitat pública o privada, 

nacional o internacional): 

Entitat a la qual es va sol·licitar Finalitat per a la qual es va sol·licitar Import sol·licitat 

   

D’aquestes han estat atorgades: 

Entitat atorgant Finalitat per a la qual es va atorgar Import atorgat 

   

 
I perquè així consti i tengui els efectes oportuns, expedesc aquest certificat. 

Santanyí, ___ d ______________de 20 __ 
 
 
El/la representant, 
 
(Signatura) 
 
Nom i llinatges 
Càrrec 
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MODEL 7 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. DETALL D’INGRESSOS I DESPESES 

 

INGRESSOS PROPIS DE L’ACTIVITAT 

o .............................................................................................................................. 

o .............................................................................................................................. 

o .............................................................................................................................. 

SUBVENCIONS DESTINADES A L’ACTIVITAT 

o De l’Ajuntament de Santanyí:................................................................................ 

o Del Consell Insular de Mallorca:............................................................................. 

o Del Govern de les Illes Balears:.............................................................................. 

o Altres:...................................................................................................................... 

 

TOTAL D’INGRESSOS:.................................................................................................... 

 

DESPESES 

Detall de despeses: concepte o activitat  IMPORT 

___________________________________________  .................... 

___________________________________________  .................... 

___________________________________________  .................... 

 

TOTAL DESPESES:.......................................................................................................... 

 

Santanyí, ______________________________________ de 2017 

 
El/la representant, 
 
(Signatura) 
 
Nom i llinatges 
Càrrec 
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MODEL 8 

 
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS 
 
Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de 
l'Ajuntament de Santanyí a creditors/creditores particulars 
 
Dades del creditor / de la creditora 
NIF  Nom i llinatges 

 

Adreça  Telèfon 

 

Codi postal  Població  Adreça electrònica 

 

 
Dades de la transferència 
Denominació de l'entitat bancària o d'estalvi 

 

Codi entitat  Oficina núm.  DC  Compte corrent o llibreta núm. 

 

Adreça 

 

Codi postal  Població 

 

 
Sota la meva responsabilitat, declar que 
aquestes dades corresponen al compte 
corrent o a la llibreta d'estalvis oberts a 
nom meu. 

Diligència de conformitat de l’entitat. 
Aquestes dades coincideixen amb les 
existents en aquesta oficina. 

Localitat i data  

________________________________________ 

El director/ la directora de l'entitat bancària               Signat i segellat per l'oficina  

Signatura del creditor/creditora 
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DISPOSICIONS  ADDICIONALS 

 

Primera. L’Ajuntament de Santanyí haurà d’aprovar un pla estratègic de subvencions en el 

qual s’hi hauran de concretar els objectius i efectes que es pretenguin amb l’aplicació, el 

termini necessari per a la consecució, les despeses previsibles i les fonts de finançament 

amb el compliment del principi d’estabilitat pressupostària.  

 

Segona. Queden excloses del compliment estricte d’aquestes Bases les subvencions 

d’import inferior a 400,01 euros. Aquestes tendran una tramitació abreujada. 

 

Tercera. El compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social s’ha 

acreditarà mitjançant la presentació de les certificacions positives emeses per l’òrgan 

competent. 

Quan la quantia a atorgar no superi els 3.000,00 €, la presentació de declaració responsable 

podrà substituir la presentació de las certificacions previstes als apartats 2 i 3 de l’article 22 

del R.L.G.S. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 

Queden sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut 

d’aquestes Bases. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aprovades definitivament aquestes Bases entraran en vigor l’1 de gener de 2018. 

 

Santanyí, 17 de novembre de 2017 


