
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL 

VALLÈS 
 
 
ARTICLE 1. Objecte de l’ordenança 
D’acord amb el que estableix 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 part de l’Ajuntament de Montornès 
del Vallès, conforme als principis d’igualtat i no discriminació, publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, eficàcia i eficiència, reconeguts a dita Llei. 
ARTÍCLE 2. Concepte i àmbit de les subvencions 
L’Ajuntament, per mitjà dels procediments previstos en aquesta Ordenança, podrà 
concedir subvencions amb càrrec dels pressupostos municipals en les matèries de 
competència del municipi de les diferents àrees de l’Ajuntament de conformitat amb les 
necessitats establertes a les bases reguladores de cada convocatòria. 
Les subvencions regulades per la present Ordenança tenen caràcter voluntari i 
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a 
l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors (salvat que s'hagin concedit amb el 
caràcter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent. 
Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a que 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. 
En qualsevol cas, l'Ajuntament i les entitats d'ell dependents quedaran exempts de 
qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les 
actuacions a que quedin obligades les persones o entitats subvencionades. 
ARTÍCLE 3. Beneficiaris 
1.Tindrà la consideració de beneficiaris de subvencions la persona que hagi de 
realitzar l’activitat que va motivar el seu atorgament o que es trobi en la situació que 
legitima la seva concessió. 
Si així es recull a les bases, podran ser també beneficiaris: 
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 motivin la 
concessió de la subvenció, en nombre i per compte del primer, tindran igualment la 
consideració de beneficiaris. 
b) Les agrupacions físiques o jurídiques, públiques o privades, les Comunitats de Bens 
o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara sense 
personalitat, puguin portar a terme els projectes, activitats o comportaments o es trobin 
en situació que motiva la concessió de la subvenció. 
Si es tracta d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades 
sense personalitat, hauran 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 cadascú d’ells, que tindrà 
igualment la consideració de beneficiaris. 
2. Podran obtenir la condició de beneficiaris les persones o Entitats que es trobin en la 
situació que fonamenti la concessió de la subvenció o en les que concorrin les 
circumstàncies previstes a les bases i a la convocatòria. 



3. No podran obtenir la condició de beneficiari o Entitat col·laboradora de les 
subvencions les persones o Entitats en qui concorrin alguna de les circumstàncies 
següents: 
a) Haver estat condemnats mitjançant Sentència ferma a la pena de pèrdua de la 
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics. 
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarat insolvent en qualsevol 
procediment, trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o 
haver estat inhabilitat de conformitat a la Llei Concursal, sense que hagi conclòs el 
període d’inhabilitació fixat en la Sentencia de qualificació del concurso. 
c) Haver donat lloc, per causa de la que hagués estat declarat culpable, a la resolució 
ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 
d) Estar inclosa la persona física, els Administradors de les Societats Mercantils o 
aquells que ostentin la representació legal d’altres persones jurídiques, en cap dels 
supòsits de la Llei 12/1995, de 11 de maig, de Incompatibilitats dels Membres del 
Govern de la Nació i 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 electius regulats en 
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes 
establerts a la mateixa o en la Normativa autonòmica que reguli aquestes matèries. 
e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o front a la 
Seguretat Social imposada 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 trobar-se 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 aquesta Llei o la Llei General Tributària. 
En cap cas podrà obtenir la condició de beneficiari o Entitat col·laboradora de les 
subvenciones, les Associacions incloses en las causes de prohibició previstes en els 
apartats 5 y 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del 
Dret d’Associació. 
Tampoc podran obtenir la condició de beneficiari o Entitat col·laboradora les 
Associacions respecte de les que s’hagués suspès el procediment administratiu 
d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·lícit penal, en aplicació del disposat en el 
article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma en quina 
virtut pugui practicar-se la inscripció en el Registre. 
ARTÍCLE 4. Entitats col·laboradores 
Serà Entitat col·laboradora aquella que, actuant en nom i per compte de l’Ajuntament a 
tots els efectes relacionats amb la subvenció, lliuri i distribueixi els fons públics als 
beneficiaris, quan així s’estableixi a les bases reguladores, o col·labori en la gestió de 
la subvenció sense que es produeixi el previ lliurament i distribució dels fons rebuts.  
Igualment, tindran aquesta consideració els que hagin estat denominats beneficiaris 
de conformitat amb la Legislació comunitària i tinguin encomanades, exclusivament, 
les funcions enumerades en el paràgraf anterior. 
La obtenció de la condició de Entitat col·laboradora i les prohibicions per obtenir dita 
condició seran les assenyalades en els punts segon i tercer del article anterior. 



Las condiciones de solvència i eficàcia que hauran de reunir les Entitats 
col·laboradores seran amb caràcter general les establertes a la Llei de contractes de 
les Administracions Públiques que resultin aplicables. 
ARTÍCLE 5. Procediments de concessió de subvencions 
Les subvencions podran concedir-se de forma directa o mitjançant procediment en 
règim de concurrència competitiva. 
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 les 
mateixes, d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats a les bases 
reguladores i a la convocatòria, dintre del crèdit disponible, aquelles que hagin 
obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris. 
ARTÍCLE 6. Concessió directa de subvencions 
Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 
a) Les previstes nominativament en els Pressupostos municipals, en els termes 
recollits en els Convenis i en aquesta Ordenança. 
El Pressupost municipal contindrà el nom del beneficiari, l’objecte de la subvenció i la 
seva quantia. 
A les bases d’execució del Pressupost s’indicaran les subvencions d’aquest tipus que 
es formalitzaran mitjançant Conveni, en el que es determinarà la forma de pagament i 
la justificació de la subvenció. 
A aquest efectes, els convenis han d’incloure, com a mínim, els següents extrems: 
1.- Determinació de l’objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d’acord amb 
l’assignació pressupostària. 
2.- Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa i quantia de la subvenció, 
individualitzada, en el seu cas, per cada beneficiari si fossin més d’un. 
3.- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o 
privat. 
4.- Terminis i forma de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments 
anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, en el seu cas, 
hauran d’aportar els beneficiaris. 
5.- Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat 
per la que es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts. 
b) Aquelles quin atorgament o quantia vingui imposada a la Administració per una 
Norma de rang legal, que seguiran el procediment de concessió que resulti d’aplicació 
segons la seva pròpia Normativa. 
c) Aquelles quin objectiu sigui remeiar situacions d’emergència o d’urgència quan 
aquestes situacions siguin incompatibles amb el tràmit de publicitat. 
d) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvenciones en que s’acreditin raons 
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que 
dificultin la seva convocatòria pública. 
A la Resolució o Acord s’establiran les condicions de tot tipus aplicables a aquestes 
subvencions. 
ARTICLE 7. Concessió en règim de concurrència competitiva 
1. Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria: 
Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència 
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents bases específiques que s’aprovaran 



conjuntament o prèviament a la convocatòria i que no podran contradir la present 
ordenança. 
La competència per a l’aprovació de les bases específiques correspon a l’Alcalde o 
persona o òrgan en qui hagi delegat en llur àmbit competencial. 
Es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província un anunci del contingut de les Bases i 
de la convocatòria en el que es determinarà, entre d’altres, el termini de presentació 
de les sol·licituds. 
El contingut de les bases específiques serà, com a mínim, el següent: 
a) Objecte de la subvenció, definint el període en que s’executarà l’activitat per la qual 
se sol·licita la subvenció. 
b) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los 
c) Import màxim de les subvencions i percentatge d’aquestes respecte al cost de 
l’activitat subvencionada. 
d) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i en el seu cas ponderació dels 
mateixos. 
e) Òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de 
concessió. 
f) Termini de presentació de les sol·licituds en funció de la publicació de l’anunci de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. 
g) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir els sis mesos des de la 
sol·licitud. 
h) Forma de pagament. 
i) Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es 
concedeix la subvenció 
j) Partida pressupostària on s’imputa el cost de la subvenció 
A les bases específiques cal fer constar l’obligatorietat que en l’activitat subvencionada 
figuri el patrocini o el logotip de l’Ajuntament. 
2. Procediment de concessió en règim de concurrència competitiva: 
A) Inici del procediment: 
El procediment s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació de les bases i la convocatòria i 
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. Igualment l’Ajuntament podrà 
difondre l’aprovació de les bases i de la convocatòria per altres mitjans com ara la 
publicació al web municipal o la seva inserció al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 
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 l’article 38 de la 
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que es fixi a les bases 
específiques i a la convocatòria. 
En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder de l’Ajuntament i no 
requereixin la seva actualització, el sol·licitant, sempre que no hagi transcorregut mes 
de cinc anys des de l’acabament del procediment al que corresponguin, podrà fer us 
del seu dret a no presentar-ho, si fa constar la data i l’òrgan o dependència en que van 
ser presentats o emesos. 
Podran presentar-se les sol·licituds de manera telemàtica en els termes previstos a la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, Reguladora del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 



Les bases específiques de cada convocatòria podran admetre 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, es podrà requerir la presentació de la documentació que acrediti la realitat 
de les dades contingudes a la citada declaració, en el termini que s’indiqui a les bases 
de la convocatòria. 
Si no es reuneixen tots els requisits establerts a la convocatòria, l’òrgan competent 
requerirà a l’interessat per a que procedeixi a la seva subsanació el termini que 
s’estableixi a les bases de la convocatòria, indicant que de no fer-ho, se’l tindrà per 
desistit de la seva sol·licitud. 
C) Instrucció del procediment: 
L’òrgan instructor es designarà a la convocatòria. 
Les activitats d’instrucció comprendran les següents activitats: 

1. Petició d’informes que s’estimin necessaris per a resoldre l’expedient. 
2. Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada de conformitat als 

criteris, formes i prioritats de valoració, establertes a les bases reguladores 
de cada convocatòria de subvenció. 

3. Es podrà preveure una fase de pre-avaluació, en la que es verifiqui el 
compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de 
beneficiari de la subvenció. 

4. Un cop avaluades les sol·licituds s’emetrà proposta de resolució sobre la 
concessió de subvencions.  

La proposta de resolució haurà de contenir: 
1. La relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de la 

subvenció. 
2. La quantia de la subvenció. 
3. Especificació de l’avaluació i dels criteris seguits per a efectuar-la. 
4. Els motius que, en el seu cas, hagin donat lloc a la denegació de les 

subvencions. 
D) Resolució: 
L’òrgan competent resoldrà el procediment. La resolució haurà de ser  motivada i, en 
tot cas, hauran de quedar acreditats els fonaments de la resolució que s’adopti. 
Haurà de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants als que s’atorga la subvenció 
i la desestimació de la resta de les sol·licituds.  
El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos. Dit termini es 
computa des de la publicació de la corresponent convocatòria a excepció que la 
mateixa convocatòria proposi un termini diferent. 
L’acabament del termini màxim sense haver-se dictat i notificat la resolució legitima als 
interessats per entendre desestimada la seva sol·licitud por silenci administratiu. 
ARTICLE 8. Obligacions dels beneficiaris 
Les obligacions dels beneficiaris son les següents: 
a) Acomplir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el 
comportament que fonamenti o motivi la concessió de la subvenció. 
b) Justificar davant l’òrgan atorgant o de l’entitat col·laboradora, en el seu cas, 
l’acompliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i 
l’acompliment de la finalitat que determini la concessió de la subvenció. 
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan que atorga la 
subvenció o l’Entitat col·laboradora, en el seu cas, així com qualsevol altra 
comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, 



tant autonòmics com estatals o comunitaris, aportant tota la informació que sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
d) Comunicar al òrgan concedent o a la Entitat col·laboradora l’obtenció d’altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 
e) Acreditar, en el supòsit que siguin requerits, amb anterioritat a dictar-se la proposta 
de resolució, que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i 
front a 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, durant el termini de 5 anys, els documents justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les 
actuacions de comprovació i control. 
h) Donar, segons estableixi l’Ajuntament, l’adequada publicitat de caràcter públic del 
finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que 
siguin objecte de subvenció. 
i) Si estès inclòs en alguna de les causes de reintegrament, haurà de procedir al 
reintegrament de la quantia percebuda. 
ARTICLE 9. Quantia 
Amb caràcter general, i a excepció que les bases específiques disposin el contrari, les 
subvencions que atorgui l’Ajuntament en règim de concurrència competitiva no podran 
superar el 100% del cost de l’actuació subvencionada. 
La concessió de subvencions per l’Ajuntament serà compatible amb qualsevol altre 
tipus de subvenció o ajut, sens perjudici que les bases reguladores de cada 
convocatòria puguin establir una altra cosa, i amb el límit establert a l’apartat anterior. 
En cap cas l’import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de 
l’activitat subvencionada. 
ARTICLE 10. Justificació i cobrament 
Per justificar la subvenció atorgada serà necessari presentar a l’Ajuntament, a més a 
més del que pugui exigir la convocatòria específica corresponent, la documentació 
mínima següent: 

1. Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l’Alcalde, indicant la subvenció o 
ajut que es pretén justificar . 

2. Memòria de l’activitat realitzada o el projecte executat. 
3. Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de 

la despesa. 
La documentació justificativa haurà de presentar-se en el termini d’un mes des de 
l’acabament de l’activitat subvencionada, a excepció que la convocatòria específica 
n’estableixi un altre termini. 
ARTICLE 11. El reintegrament 
Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència dels interessos 
de demora, que es computaran a partir del moment en que hagi transcorregut el 
termini atorgat per l’Administració per reintegrar les quantitats percebudes, 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 amb falsedat de les condiciones requerides o amb 
ocultació d’aquelles que haguessin impedit la concessió. 
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció 



del comportament que fonamenti 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 en el seu cas, a les Normes reguladores 
de la subvenció. 
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 si això comporta 
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, 
ajuts, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
Administració o Ens Públics o Privats, Nacionals, de la Unió Europea o d’Organismes 
Internacionals. 
f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les Entitats 
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos per aquests assumits, 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 projecto o adoptar 
el comportament que fonamenti 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 per aquest assumits, amb 
motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, sempre que es derivi la 
impossibilitat de verificar l’ús donat als fons percebuts, l’incompliment de l’objectiu, la 
realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, 
ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
Administració o Ens Públic o Privat, Nacionals, de la Unió Europea o dels Organismes 
Internacionals. 
h) En els demés supòsits previstos en la Normativa reguladora de la subvenció. 
ARTICLE 12. Pagaments anticipats i abonaments a compte 
Las bases específiques podran contemplar la realització de pagaments a compte i de 
pagaments anticipats, un cop atorgades les subvencions, i establir les garanties que 
hauran de presentar, en el seu cas, els beneficiaris. 
ARTICLE 13. Responsables de les infraccions 
Son 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 i, en general, tots els previstos en l’article 3 d’aquesta Ordenança, 
que per acció o omissió incorrin en els supòsits tipificats com a infraccions en la Llei 
General de Subvencions i, en particular, les següents: 

1. 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 fonamentin la concessió de la subvenció. 

2. Las Entitats col·laboradores. 
3. El representant legal dels beneficiaris de subvencions que no tinguin 

capacitat d’obrar. 
4. Les persones o Entitats relacionades amb l’objecte de la subvenció o la 

seva justificació, obligades a prestar col·laboració i facilitar tota la 
documentació que sigui requerida. 



ARTICLE 14. Exempció de la responsabilitat 
Les accions u omissions tipificades no donaran lloc a responsabilitat per infracció 
administrativa en matèria de subvencions en els següents supòsits: 

1. Si es realitzen per qui no tingui capacitat d’obrar. 
2. Si hi ha força major. 
3.  Si deriven d’una decisió col·lectiva, per a qui hagués fet salvetat del seu vot 

o no hagués assistit a la reunió en que es va prendre aquella. 
ARTICLE 15. Infraccions lleus 
Constitueixen infraccions lleus els incompliments de las obligacions recollides a les 
bases reguladores de les subvencions i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, si no constitueixen infraccions greus o molt greus i no 
operen com 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 justificatives inexactes o incompletes. 
c) L’incompliment de les obligacions formals que, tot i no estar 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 varies operacions en la comptabilitat i registres 
legalment exigits. 
— L’incompliment de l’obligació de portar o conservar la comptabilitat, els registres 
legalment establerts, els programes i arxius informàtics que serveixin de suport i els 
sistemes de codificació emprats. 
— Portar comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat i exercici 
econòmic, no permetin conèixer la veritable situació de l’Entitat. 
— La utilització de comptes amb significat diferent del que els correspongui, 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 
a la Llei 38/2003. 
g) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de control financer. 
Es considera que existeixen aquestes circumstàncies si el responsable de les 
infraccions administratives en matèria de subvencions, degudament  notificat a 
l’efecte, hagi realitzat actuacions per dilatar, entorpir o impedir les actuacions dels 
funcionaris municipals en l’exercici de les funcions de control financer. 
Entre d’altres, constitueix resistència, obstrucció, excusa o negativa les següents 
conductes: 
— 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 altre dada objecte de 
comprovació. 
— No atendre algun requeriment. 
— La no compareixença, a excepció de causa justificada, en el lloc i temps assenyalat. 



— Negar o impedir indegudament l’entrada o estança en els locals de negocis i demés 
establiments o llocs on 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, si se’n deriva la impossibilitat de contrastar la informació 
facilitada pel beneficiari o l’entitat col·laboradora. 
ARTICLE 16. Infraccions greus 
Constitueixen infraccions greus les següents conductes: 
a) L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’òrgan concedent o a la 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 els fins per 
als que la subvenció va ser concedida. 
c) La falta de justificació de l’ús donat als fons rebuts una vegada transcorregut el 
termini establert per a la seva presentació. 
d) L’obtenció de la condició de Entitat col·laboradora falsejant els requisits requerits a 
les bases reguladores de la subvenció u ocultant aquells  que l’haguessin impedit. 
e) L’incompliment per part de l’Entitat col·laboradora de l’obligació de verificar, en el 
seu cas, el compliment i efectivitat de les condicions o requisits determinats per 
l’atorgament de les subvencions, si d’això se’n deriva l’obligació de reintegrament. 
ARTICLE 17. Infraccions molt greus 
Constitueixen infraccions molt greus les següents conductes: 
a) L’obtenció d’una subvenció falsejant les condicions requerides per a la seva 
concessió o ocultant les que haguessin impedit o limitat la concessió. 
b) La no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitat per als que 
la subvenció va ser concedida. 
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, por part de les Entitats col·laboradores, si així s’estableix, als 
beneficiaris dels fons rebuts, d’acord amb els criteris previstos a les bases reguladores 
de la subvenció. 
ARTICLE 18. Sancions 
Sancions per infraccions lleus: 
a) Cada infracció lleu serà sancionada amb multa de 75 a 150 €, a excepció del que 
es disposa a l’apartat següent. 
b) Seran sancionades, en cada cas, amb multa de 150 a 500 €, les següents 
infraccions: 
— La inexactitud o omissió d’una o varies operacions en la comptabilitat i registres 
legalment exigits. 
— L’incompliment de l’obligació de portar la comptabilitat o dels registres legalment 
establerts. 
— Portar comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat, no permeti 
conèixer la situació de l’Entitat. 
— La utilització de comptes amb significat diferent al que els hi 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, de les obligacions 
establertes a 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 que es refereix l’article 46 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, si d’això se’n deriva la 
impossibilitat de contrastar la informació facilitada pel beneficiari o l’Entitat 
col·laboradora. 
Sancions per infraccions greus: 
Les infraccions greus seran sancionades amb multa pecuniària proporcional del tant al 
doble de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada, o, en el 
supòsit d’Entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats.  
Si l’import calculat aplicant la proporció establerta en el paràgraf anterior es inferior a 
500€ la sanció com a mínim serà de 500€. 
Si 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 15.000 €, i concorri alguna de les circumstàncies 
previstes en el paràgrafs b) i c) de l’apartat 1 de l’article 60 de la Llei, els infractors 
podran ser sancionats, endemés, amb: 
— Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d’obtenir 
subvencions, ajuts públics i avals de l’Administració o altres Ens Públics. 
— Prohibició, durant un termini de fins a tres anys, per celebrar contractes amb 
l’Administració o altres Ens Públics. 
— Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d’actuar com Entitat 
Col·laboradora en relació amb les subvencions regulades a la Llei. 
Sancions per infraccions molt greus: 
Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa pecuniària proporcional del 
doble al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada, o, en 
el supòsit d’Entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats. 
Si l’import calculat aplicant la proporció establerta en el paràgraf anterior es inferior a 
600€ la sanció com a mínim serà de 600€. 
No obstant, no es sancionaran les infraccions consistents en la no aplicació de les 
quantitats rebudes als fins per als que la subvenció va ser  concedida i la falta de 
lliurament, si així s’estableix, als beneficiaris dels fons percebuts d’acord, per les 
Entitats col·laboradors, amb els criteris previstos en les bases reguladores de la 
subvenció, si els infractors haguessin reintegrat les quantitats i els corresponents 
interessos de demora sense previ requeriment. 
Si l’import del perjudici econòmic corresponent a la infracció molt greu excedeixi de 
15.000 €, i concorri 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, els infractors podran 
ser sancionats, endemés, amb: 
— Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d’obtenir 
subvencions, ajuts públiques i avals de l’Administració u 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 19. Entrada en vigor 
La present Ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província, i entrarà en vigor una vegada hagi transcorregut el termini establert a 
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de las Bases del Règim Local. 
Disposició final. Règim especial aplicable a l’organització de festes 
Per tal d’arbitrar fórmules àgils per concedir subvencions, quedaran sotmeses a un 
règim especial les entitats, associacions i d’altres, que col·laborin en la realització 
d’activitats per les festes majors i altres festes populars, en atenció a que l’organització 
d’aquestes festes suposa un esforç econòmic i d’organització important per part de les 
entitats que les organitzen i que l’Ajuntament de Montornès del Vallès ha vingut 
demanant la col·laboració de dites entitats en la realització de les diferents festes. 
El procediment a seguir per tal de concedir les subvencions en aquest casos serà el 
següent: 
1.- L’entitat o associació sol·licitarà a l’Ajuntament la quantitat a subvencionar tot 
especificant quina o quines activitats realitzaran i per quina festa es sol·licita la 
subvenció. 
2.- L’Ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern Local aprovarà els 
pagaments de les quantitats sol·licitades, o, en el seu cas, segons les previsions 
pressupostàries, de les quantitats que consideri adient atorgar. En cas d’urgència 
l’acord es podrà prendre mitjançant Decret d’Alcaldia. 
3.- Un cop realitzada l’activitat, les entitats presentaran a l’Ajuntament la justificació de 
la realització de l’activitat i del cost real i efectiu de la mateixa. 
4.- L’entitat restarà obligada al retorn de l’import subvencionat en cas que no es realitzi 
l’activitat o al retorn parcial de la mateixa si la justificació es incompleta, si es 
considera justificada incorrectament o si l’import concedit excedeix de l’import real i 
efectiu de l’activitat realitzada. 
El procediment a seguir en l’expedient de reintegrament serà el general establert en 
aquesta ordenança per a totes les subvencions. 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Amb l’entrada en vigor de la present Ordenança queda derogat el text íntegre del 
reglament regulador de les activitats de foment de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès. 
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