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Competència

Coneixements, comprensió i aptitud

Avaluació de les avaries i Coneixement dels límits de la
defectes notificats, en resistència de les parts estrucels espais de càrrega, les turals d’un vaixell de càrrega
tapes d’escotilla i els a granel normal i aptitud per
tancs de llast i adoptar interpretar les xifres obtingules mesures oportunes.
des respecte del moment flector i de la força tallant.
Aptitud per explicar com evitar
els efectes perjudicials de la
corrosió, la fatiga i la manipulació inadequada de la càrrega
en els vaixells de càrrega a
granel.
Transport de càrregues Reglamentacions i recomanaperilloses.
cions, normes i codis internacionals sobre el transport de
càrregues perilloses, inclosos
el Codi marítim internacional
de mercaderies perilloses
(Codi IMDG) i el Codi de pràctiques de seguretat relatives a
les càrregues sòlides a granel.
Transport de càrregues perilloses, potencialment perilloses i
perjudicials;
precaucions
necessàries durant les operacions de càrrega i descàrrega,
i atencions durant el viatge.

Mètodes de demostració
de la competència
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Criteris d’avaluació de la competència

Examen i avaluació dels Les avaluacions es basen en
resultats obtinguts en una principis acceptats i arguo més de les modalitats ments ben fundats, i s’efecformatives següents:
tuen correctament. Les
decisions preses resulten
1. Experiència aprovada a acceptables,
tenint
en
la feina.
compte la seguretat del vai2. Formació aprovada amb xell i les condicions impesimulador, si és procedent. rants.
Utilitzant: taules d’estabilitat,
assentament i esforços,
diagrames i equip de càlcul
d’esforços.
Examen i avaluació dels La distribució de la càrrega es
resultats obtinguts en una planifica sobre la base d’ino més de les modalitats formació fiable, i de conforformatives següents:
mitat amb les pautes establertes
i
amb
les
1. Experiència aprovada a prescripcions legislatives.
la feina.
La informació sobre riscos,
2. Formació aprovada amb perills i prescripcions espesimulador, si és procedent. cials es registra en un for3. Formació d’especialista mat que en permet la conaprovada.
sulta fàcil quan es produeix
un succés.

Les presents esmenes van entrar en vigor de forma general i per a Espanya l’1 de gener de 2003, de conformitat amb
el que disposa l’article XII, 1), a), ix) del Conveni.
Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 20 de juny de 2006.–El secretari general tècnic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Francisco Fernández Fábregas.

MINISTERI
D’ECONOMIA I HISENDA
13371

REIAL DECRET 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
(«BOE» 176, de 25-7-2006.)

I
L’apartat 1 de la disposició final tercera de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, habilita el
Govern per aprovar un reglament general per a l’aplicació
d’aquesta Llei, que integri les previsions que aquesta
conté. Amb independència de la necessitat de donar compliment al mandat previst en aquesta disposició, a més hi
ha motius d’ordre pràctic que aconsellen aprovar un
reglament de desplegament, fonamentalment en les
matèries en què és possible avançar solucions generals
que permetin una gestió més eficaç de les subvencions, i
correspon a aquesta norma dotar-les de contingut i utilitat
efectiva. Finalment, no s’ha d’ometre que el Reglament
està cridat a convertir-se en la norma general d’aplicació i

execució de la Llei, per la qual cosa redueix la incertesa
sobre les normes preexistents de rang normatiu idèntic,
que regulaven l’activitat de foment de les administracions
públiques.
II
Pel que fa a l’estructura del Reglament segueix la
mateixa disposició sistemàtica i ordenació de matèries de
la Llei, incloent-hi tant els aspectes susceptibles de desplegament perquè imperativament així ho imposa la Llei,
com els que, sense previsió de desplegament específica,
s’ha considerat oportú desplegar, atès que obren oportunitats i avantatges per a la gestió general de les subvencions que han de ser regulades de manera genèrica en
aquesta norma.
El Reglament, en canvi, no aborda els desplegaments
reglamentaris que, per raó de la seva especificitat, requereixen una regulació singular, com ara la cooperació internacional o les subvencions concedides per entitats locals.
Així mateix, aquesta norma tampoc comprèn el desplegament general del títol III de la Llei general de subvencions,
dedicat al control financer de subvencions, perquè, en
puritat, s’ha considerat convenient que la seva regulació
s’abordi, íntegrament, en la regulació que sobre l’exercici
del control correspon a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, i a la qual s’ha de procedir en aplicació
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de la disposició final quarta de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària.
III
Des del punt de vista del contingut, el títol preliminar
del Reglament aborda la regulació de les disposicions
comunes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
D’aquesta manera, el capítol I del títol preliminar perfila l’abast objectiu i subjectiu de la Llei, i procura determinar els negocis jurídics que per raó dels subjectes o per
raó de l’objecte no estan compresos en l’àmbit d’aplicació
d’aquest conjunt normatiu. És especialment important
determinar els negocis jurídics que tenen per objecte el
finançament territorial, i que per tant no tenen la condició
de subvenció. Així, el Reglament, d’acord amb el concepte
legal de subvenció, exclou de l’àmbit d’aplicació d’aquest
marc normatiu les transferències derivades de convenis i
concerts entre administracions públiques, així com les
subvencions gestionades i altres convenis quan aquestes
tinguin competències públiques compartides d’execució.
Així mateix, el capítol I del títol preliminar regula el
règim jurídic de les subvencions i els lliuraments dineraris
sense contraprestació de determinades entitats públiques. En primer terme, preveu que per als lliuraments
dineraris sense contraprestació portats a terme per fundacions del sector públic i ens dependents de l’Administració General de l’Estat que es regeixin pel dret privat, quan
no es realitzin en l’exercici de potestats administratives,
s’han d’ajustar a un procediment elaborat per l’entitat que
ha de garantir l’objectivitat i la transparència del procés.
En segon lloc, el Reglament regula els diferents casos de
règim aplicable als consorcis, en funció del sistema de
fonts del dret aplicable a les administracions partícips, i
conclou amb una referència aclaridora al règim jurídic de
les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió
Europea, que completa la previsió que conté l’article 6 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Com a novetat organitzativa del Reglament, i a fi de
procurar eines que redueixin les incerteses pròpies de
l’aplicació d’un escenari normatiu tan profús i dispers
com és el relatiu a les subvencions, es crea al capítol II del
títol preliminar la Junta Consultiva de Subvencions, com
a òrgan consultiu en matèria de subvencions dels òrgans
i les entitats del sector públic estatal, i potencialment dels
òrgans de l’Administració de les comunitats autònomes i
de les corporacions locals. La diversitat normativa i les
diferències interpretatives no només entre els òrgans de
l’Administració pública i els beneficiaris, sinó també entre
òrgans d’una mateixa Administració pública, demanaven
unificació de criteris, a través de la via de crear un cos de
doctrina estable per un òrgan especialitzat.
La secció 1a del capítol III del títol preliminar del
Reglament està dedicada als plans estratègics de subvencions que es conceben com un instrument necessari per
connectar la política d’assignació pressupostària als rendiments i objectius assolits en cada política pública gestionada a través de subvencions. En canvi, i amb la finalitat de no introduir rigideses innecessàries en el procés de
planificació estratègica, s’admet en el Reglament la possibilitat de reduir el contingut del pla per a determinades
subvencions. Els plans estratègics tenen un mer caràcter
programàtic, i es constitueixen, en essència, en un instrument fonamental per orientar els processos de distribució
de recursos en funció de l’índex d’assoliment de fins de
les polítiques públiques. En definitiva, el Reglament
aborda la regulació dels plans estratègics de subvencions
amb rigor però amb la suficient flexibilitat com perquè els
òrgans de les administracions públiques assumeixin el
valor que, en termes d’eficàcia, eficiència i transparència,
suposa la seva adequada aprovació i seguiment.

2297

Mentre la secció 2a del capítol III preveu els efectes de
la comunicació a la Unió Europea de projectes d’establiment, concessió o modificació d’una subvenció i preveu
l’extensió de les delegacions i desconcentracions de competències, la secció 3a regula disposicions relatives als
beneficiaris i, fonamentalment, les regles relatives al
compliment i l’acreditació de determinades obligacions.
L’objectiu cardinal que pretén aquesta regulació no és
altre que reduir les exigències d’acreditació de requisits
allà on siguin innecessàries i suposin una càrrega formal
prescindible per als beneficiaris i les entitats collaboradores. Amb caràcter general, es determinen expressament els requisits per considerar un beneficiari o entitat
col·laboradora al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social. Així mateix, l’acreditació del
compliment de la situació d’estar al corrent d’obligacions
per reintegrament s’ha d’efectuar a través d’una declaració responsable, declaració que també substitueix les
certificacions del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en els casos, entre d’altres,
de beques per a la formació reglada i professional, les
beques a investigadors, subvencions per un import inferior a 3.000 euros i aquelles altres que determini el Ministeri d’Economia i Hisenda o l’òrgan competent de la
comunitat autònoma o entitat local, en circumstàncies
degudament justificades, així com les subvencions atorgades a les administracions públiques i als organismes i
entitats que en depenen, i a determinades subvencions
percebudes per entitats sense fins lucratius.
Les seccions 4a i 5a del capítol III del títol preliminar
regulen aspectes relatius a la publicitat i al finançament
d’activitats, mentre que la secció 6a està dedicada a la
regulació de la base de dades nacional de subvencions.
L’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, imposa als subjectes que preveu l’article
3 de l’esmentada norma el deure de facilitar a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, a efectes merament estadístics i informatius i en aplicació de l’article
4.1.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, informació sobre les subvencions
gestionades per aquestes, per tal de formar una base de
dades nacional, per donar compliment a l’exigència de la
Unió Europea, millorar-ne l’eficàcia, controlar l’acumulació i la concurrència de subvencions i facilitar la planificació, el seguiment i les actuacions de control.
Amb anterioritat a aquesta disposició legal, l’article 46
del Reial decret 2188/1995, de 28 de desembre, d’acord
amb la redacció que en fa el Reial decret 339/1998, de 6 de
març, introduïa per primera vegada en el nostre ordenament jurídic la creació d’una base de dades d’abast nacional sobre la gestió de les subvencions, que tenia per
objecte implantar un sistema integrat d’informació destinat a millorar l’eficiència de l’activitat de foment. Així,
mitjançant la centralització d’aquesta informació en una
base de dades, les administracions públiques es dotaven
d’un instrument operatiu pel qual se simplificava el control de la concurrència d’aportacions públiques per a una
mateixa activitat, es facilitava la funció de verificació de
les condicions jurídiques per obtenir la condició de beneficiari i es permetia optimitzar les activitats de planificació, seguiment i control de les subvencions. En desplegament de la potestat d’autoorganització de les comunitats
autònomes, també hi ha experiències internes sobre configuració de sistemes d’informació de l’acció de foment
dels òrgans i entitats integrades en aquelles.
Paral·lelament, perquè el control administratiu de subvencions en l’àmbit de la Unió Europea operi de manera
eficaç i suficient, la Comissió advoca per la necessitat que
els estats membres arbitrin mesures i procediments
administratius que, d’acord amb les peculiaritats de la
seva organització territorial interna, permetin respondre
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adequadament a les demandes d’una gestió de subvencions ajustada a la legalitat i l’eficàcia.
Per donar compliment a les exigències de disponibilitat i accés a la informació sobre l’activitat de foment de
les administracions públiques, aquest Reglament regula
l’abast objectiu i subjectiu del deure de subministrament
d’informació, els procediments d’aportació, l’administració i el règim d’accessos a la base de dades i les responsabilitats dels que incompleixin els deures que s’estableixen.
Finalment, el títol preliminar es tanca amb la secció 7a
del capítol III en la qual es regula el règim de garanties, en
el qual s’aspira a establir un marc jurídic comú tant de les
garanties en procediments de selecció d’entitats collaboradores, com en pagaments anticipats i abonaments
a compte, i per compromisos assumits per beneficiaris i
entitats col·laboradores, tot això amb el propòsit de facilitar solucions uniformes i vàlides, que, en tot cas, s’han de
concretar en el procés d’aprovació de les diferents bases
reguladores de les subvencions.
IV
La fase de concessió de subvencions constitueix un
moment transcendental entre el conjunt de procediments
vinculats a l’«iter» de la subvenció, tenint en compte que
una gestió àgil i eficaç redunda en majors nivells d’execució pressupostària i, per tant, en l’obtenció de majors
avantatges econòmics i socials. En atenció a aquest
objectiu propi d’una Administració moderna, dinàmica i
eficaç, el Reglament aborda al títol I el procediment de
concessió, i dedica el capítol I a tres disposicions generals
que tenen rellevància directa sobre aquest moment de la
vida de la subvenció: d’una banda, es preveu que les
bases reguladores puguin exceptuar motivadament la
prelació de sol·licituds, quan el crèdit consignat en la convocatòria sigui suficient; d’altra banda, es regula expressament el sistema de tramitació anticipada, que permet
avançar la tramitació de la convocatòria en l’exercici precedent al de la resolució i, d’aquesta manera, anticipar la
gestió de procediments de concurrència competitiva en el
temps, fet que permet administrar òptimament el temps i
els recursos administratius; i, finalment, es regula el
règim de les subvencions plurianuals, i es reconeix la possibilitat de reajustar anualitats en els casos de modificació
de l’execució de l’activitat subvencionada.
En el capítol II es regula, entre altres aspectes, els
supòsits en els quals, excepcionalment, la convocatòria
pugui preveure, a més de la quantia total màxima dins els
crèdits disponibles, una quantia addicional l’aplicació de
la qual a la concessió de subvencions no requereix una
nova convocatòria, sempre que s’hagi generat amb caràcter previ a la concessió de les subvencions. A més, s’estableix un règim de convocatòria oberta en procediments
de concessió en règim de concurrència competitiva, per
mitjà del qual a través d’un acte de convocatòria es poden
acordar diversos procediments selectius al llarg d’un
exercici pressupostari, cosa que permet, d’aquesta
manera, mantenir oberta la concurrència durant tot el
període.
Finalment, en el capítol III es regula el procediment de
concessió directa de subvencions, basat en la necessitat
d’introduir la necessària flexibilitat a aquest mètode de
concessió, dins els límits que imposa la Llei, i amb les
salvaguardes necessàries per identificar els objectius de
la subvenció i assegurar d’aquesta manera un seguiment
eficaç dels resultats.
V
El títol II que comença en el seu capítol I amb un desplegament reglamentari de la regla de la subcontractació
de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, dedica el capítol II a incorporar diver-
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ses modalitats de justificació de les subvencions, basats
en la necessitat d’adequar i modernitzar les tècniques de
gestió dins un context d’una Administració que demana
solucions eficients i de qualitat. Per això, com a primer
objectiu, el Reglament persegueix reduir les càrregues
innecessàries sobre els beneficiaris, sense cap minva de
la deguda garantia per als interessos generals i per al control administratiu de l’activitat subvencionada. D’aquesta
manera, el Reglament preveu fins a sis maneres diferents
de justificació: compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, compte justificatiu sense aportació de
factures o altres documents de valor probatori equivalent,
justificació a través de mòduls, justificació a través d’estats comptables i justificació telemàtica de subvencions.
Quant al compte justificatiu amb aportació d’informe
d’auditor, quan les bases reguladores ho estableixin, s’ha
de presentar un compte justificatiu reduït si s’acompanya
d’un informe d’auditor de comptes sobre la justificació de
la subvenció del beneficiari. En aquests casos, el beneficiari no està obligat a aportar justificants de despesa en la
rendició del compte a les administracions públiques.
Respecte al compte justificatiu sense aportació de factures o altres documents de valor probatori equivalent,
per a subvencions d’un import inferior als 60.000 euros, el
contingut del compte es pot reduir, i és suficient presentar
una memòria d’actuació, una relació classificada de despeses i un detall d’ingressos, sense necessitat d’aportar
com a documentació complementària els justificants de
despesa.
Una altra alternativa que regula extensament el Reglament és la possibilitat de justificació a través de mòduls,
en els casos en què l’activitat subvencionable sigui mesurable en unitats físiques, quan hi hagi evidència o referència de valor de mercat de l’activitat i l’import unitari dels
mòduls es determini sobre la base d’un informe tècnic
motivat que s’ha d’adjuntar a les bases reguladores. A
través d’aquest procediment, la justificació es redueix a la
presentació d’una memòria d’actuació i una memòria
econòmica, i es dispensa els beneficiaris de la presentació
de llibres o de qualsevol altre justificant de despesa.
En els casos en què la informació comptable, degudament auditada, sigui suficient per acreditar l’aplicació
correcta de la subvenció, la justificació es pot portar a
terme mitjançant la presentació d’estats comptables.
Al seu torn, s’habilita el Ministeri d’Economia i
Hisenda perquè desplegui els tràmits i el procediment
que s’ha de seguir en els casos de justificació telemàtica
de subvencions, procediment que s’hauria de començar a
desenvolupar, en una primera fase, en processos de justificació de subvencions que no requereixin la presentació
de justificants de despesa.
Finalment, la secció 6a del capítol II regula el sistema
de justificació de subvencions percebudes per entitats
públiques estatals, en què és aplicable la modalitat de
justificació que preveu la secció 2a, subsecció 3a
d’aquest mateix capítol, sempre que l’entitat perceptora
estigui sotmesa a un control financer permanent i sempre que la modalitat de justificació sigui a través de
compte justificatiu.
El capítol IV del títol II es dedica a la comprovació, on
es practica una distinció entre dues comprovacions amb
abast i contingut diferent: la comprovació de l’adequada
justificació de la subvenció i la comprovació de la realització de l’activitat i del compliment de la finalitat que determinin la concessió i el gaudi de la subvenció. En el cas de
la comprovació formal o comprovació de l’adequada justificació de la subvenció, el Reglament estableix que la
comprovació ha de versar sobre determinats documents,
però no comprèn la revisió detallada dels justificants de
despesa, per a la qual cosa es preveu la necessitat de fer
una comprovació dins els quatre anys següents, durant el
període de prescripció de les possibles obligacions que
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puguin sorgir per raó de reintegraments. D’altra banda,
per a la comprovació de la realització de l’activitat, l’òrgan
concedent està obligat a elaborar un pla d’actuació per
comprovar la realització de l’activitat pels beneficiaris de
les activitats previstes.
Finalment, el capítol V del títol II conté regles relatives
al pagament de la subvenció i a la devolució a iniciativa
del perceptor de la subvenció sense requeriment previ
per part de l’Administració.
VI
El títol III, sota la rúbrica «Del reintegrament», regula
tant el règim de reintegrament per als casos d’incompliment d’obligacions establertes, com per incompliment de
l’obligació de justificació o de no-adopció de les mesures
de difusió del finançament públic rebut. Així mateix, estableix regles relatives al procediment de reintegrament
quan s’ordeni arran de propostes de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
El títol IV s’ocupa de la regulació del procediment sancionador, tant de les regles generals com de les especialitats pròpies de la tramitació del procediment quan s’incoï
a proposta de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat.
El Reglament es completa amb dotze disposicions
addicionals, cinc disposicions transitòries i dues disposicions finals.
VII
D’acord amb el que s’ha exposat fins aquí, el Reglament que s’aprova compleix la doble funció de desenvolupar les previsions en què la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, requeria la participació del Reglament d’aplicació i, al seu torn, una funció que
té una projecció innovadora, i que busca determinantment incorporar regles, tècniques, procediments i sistemes de gestió que es tradueixin en millores substancials
en la gestió de subvencions per part de les nostres administracions públiques.
En virtut d’això, a proposta del vicepresident segon del
Govern i ministre d’Economia i Hisenda, amb l’aprovació
prèvia del Ministeri d’Administracions Públiques i d’acord
amb el Consell d’Estat, amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió de 21 de juliol de 2006,
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que exerceix la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat.
d) Ordre de 28 d’abril de 1986, del Ministeri d’Economia i Hisenda, sobre justificació del compliment d’obligacions tributàries pels beneficiaris de subvencions concedides amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.
e) Ordre de 25 de novembre de 1987, del Ministeri
d’Economia i Hisenda, sobre justificació del compliment
de les obligacions de la Seguretat Social pels beneficiaris
de subvencions concedides amb càrrec als pressupostos
generals de l’Estat.
f) Ordre de 13 de gener de 2000, del Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual es regula la remissió d’informació sobre subvencions i ajudes públiques per a la creació de la Base de dades nacional a què es refereix l’article
46 del Reial decret 2188/1995, de 28 de desembre, pel qual
es desplega el règim de control intern exercit per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
g) Resolució de 28 d’abril de 1986, de la Secretaria
General d’Hisenda, d’exoneracions de subvencions del
compliment dels requisits que preveu l’Ordre de 28 d’abril
de 1986, del ministre d’Economia i Hisenda sobre acreditació del compliment d’obligacions tributàries pels beneficiaris de subvencions concedides amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.
h) Resolució de 29 de maig de 2003, de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es modifiquen les especificacions tècniques i l’estructura lògica
de la informació en l’intercanvi d’informació amb els
òrgans gestors de subvencions i ajudes públiques.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor al cap de tres mesos
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Palma de Mallorca, 21 de juliol de 2006.
JUAN CARLOS R.
El vicepresident segon del Govern
i ministre d’Economia i Hisenda,
PEDRO SOLBES MIRA

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

DISPOSO:
Títol Preliminar
Article únic. Aprovació del Reglament de la Llei general
de subvencions.
S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, el text del
qual s’insereix a continuació.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
1. Queden derogades totes les normes del mateix
rang o inferior en tot el que contradiguin o s’oposin al que
disposa aquest Reial decret.
2. En particular, queden expressament derogades
les disposicions següents:
a) Decret 2784/1964, de 27 de juliol, sobre justificació
de les subvencions concedides amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat i de les entitats autònomes.
b) Reial decret 2225/1993, de 17 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de procediment per a la concessió de subvencions públiques.
c) Article 46 del Reial decret 2188/1995, de 28 de
desembre, pel qual es desplega el règim del control intern

Disposicions generals
Capítol I
De l’àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte i règim jurídic.
Article 2. Àmbit d’aplicació.
Article 3. Ajudes en espècie.
Article 4. Règim jurídic de les subvencions a interessos o altres contraprestacions d’operacions de crèdit subvencionades per l’Administració General de l’Estat.
Article 5. Lliuraments dineraris sense contraprestació atorgats per fundacions del sector públic i ens de dret
públic dependents de l’Administració General de l’Estat
que es regeixin pel dret privat.
Article 6. Lliuraments dineraris sense contraprestació atorgats per consorcis, mancomunitats o altres personificacions públiques i subvencions derivades de convenis.
Article 7. Règim jurídic de les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea.
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Capítol II
Junta consultiva de subvencions
Article 8. Objecte i naturalesa jurídica.
Article 9. Composició, funcionament i competències.
Capítol III
Disposicions comunes a les subvencions
Secció 1a Plans estratègics de subvencions
Article 10. Principis directors.
Article 11. Àmbit dels plans estratègics.
Article 12. Contingut del pla estratègic.
Article 13. Competència per a la seva aprovació.
Article 14. Seguiment de plans estratègics de subvencions.
Article 15. Efectes de l’incompliment del pla estratègic de subvencions.
Secció 2a Disposicions relatives als òrgans
competents per a la concessió de subvencions
Article 16. Comunicació a la Unió Europea de projectes d’establiment, concessió o modificació d’una subvenció.
Article 17. Delegació i desconcentració de competències.
Secció 3a

Disposicions relatives als beneficiaris
i a entitats col·laboradores
Article 18. Compliment d’obligacions tributàries.
Article 19. Compliment d’obligacions amb la Seguretat Social.
Article 20. Residència fiscal.
Article 21. Obligacions per reintegrament de subvencions.
Article 22. Acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Article 23. Efectes de les certificacions.
Article 24. Simplificació de l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries amb la Seguretat Social.
Article 25. Acreditació del compliment d’obligacions
per reintegrament de subvencions.
Article 26 Acreditació del compliment d’altres obligacions establertes a l’article 13 de la Llei.
Article 27. Apreciació de la prohibició d’obtenir la
condició de beneficiari o d’entitat col·laboradora.
Article 28. Abast i durada de la prohibició quan derivi
de la resolució de contractes.
Article 29. Registres de sol·licitants de subvencions.
Secció 4a Publicitat
Article 30 Publicitat de les subvencions concedides.
Article 31. Publicitat de la subvenció per part del
beneficiari.
Secció 5a Finançament de les activitats
Article 32. Aportació de finançament propi en les
activitats subvencionades.
Article 33. Comunicació de subvencions concurrents.
Article 34. Excés de finançament sobre el cost de
l’activitat.
Secció 6a Base de dades nacional de subvencions
Article 35. Àmbit objectiu.
Article 36. Àmbit subjectiu.
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Article 37. Àmbit de la informació que s’ha de subministrar.
Article 38. Administració i custòdia de la base de
dades nacional de subvencions.
Article 39. Subministrament de la informació.
Article 40. Responsabilitats per incompliment de
l’obligació de subministrament d’informació.
Article 41. Accés a la base de dades nacional de subvencions.
Secció 7a

Garanties

Article 42. Règim general de garanties.
Article 43. Casos en què és necessari constituir
garanties.
Subsecció 1a

Garanties en procediments de selecció
d’entitats col·laboradores

Article 44. Garanties en els procediments de selecció
d’entitats col·laboradores.
Subsecció 2a

Garanties en pagaments anticipats
i abonaments a compte

Article 45. Exigència de garanties en pagaments a
compte o anticipats.
Article 46. Import de les garanties.
Article 47. Extensió de les garanties.
Article 48. Formes de constitució de les garanties.
Article 49. Garanties prestades per tercers.
Article 50. Constitució de les garanties.
Article 51. Execució de les garanties.
Article 52. Cancel·lació de les garanties.
Subsecció 3a Garanties en compliment de
compromisos assumits per beneficiaris i entitats
col·laboradores
Article 53. Garanties en compliment de compromisos assumits per entitats col·laboradores.
Article 54. Garanties i altres mesures cautelars en
compliment de compromisos assumits per beneficiaris.
Títol I
Procediment de concessió
Capítol I
Disposicions generals
Article 55. Procediment de concessió de subvencions.
Article 56. Tramitació anticipada.
Article 57. Subvencions plurianuals.
Capítol II
Procediment de concessió en règim de concurrència
competitiva
Article 58. Aprovació de la despesa per una quantia
màxima i distribució entre crèdits pressupostaris.
Article 59. Convocatòria oberta.
Article 60. Criteris de valoració.
Article 61. Determinació de l’activitat que ha de dur a
terme el beneficiari.
Article 62. Contingut de la resolució.
Article 63. Resolució.
Article 64. Modificació de la resolució.
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Capítol III
Procediment de concessió directa
Article 65. Procediment de concessió de les subvencions previstes nominativament en els pressupostos.
Article 66. Subvencions de concessió directa imposada a l’Administració per una norma de rang legal.
Article 67. Subvencions de concessió directa en què
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.
Títol II
Procediment de gestió i justificació de subvencions
Capítol I

Article 68.
cionades.

Subcontractació
Subcontractació de les activitats subven-
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Secció 6a De la justificació de les subvencions
percebudes per entitats públiques estatals
Article 82. Justificació de subvencions percebudes
per entitats públiques estatals.
Capítol III

Article 83.

Despeses subvencionables
Despeses subvencionables.
Capítol IV

Comprovació de subvencions
Article 84. Comprovació de la justificació adequada
de la subvenció.
Article 85. Comprovació de la realització de l’activitat
i del compliment de la finalitat que determinin la concessió i el gaudi de la subvenció.
Article 86. Efectes de les alteracions de les condicions de la subvenció en la comprovació de la subvenció.
Article 87. Taxació pericial contradictòria.

Capítol II

Capítol V

Justificació de subvencions

Procediment de gestió pressupostària
Article 88. Pagament de la subvenció.
Article 89. Pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
Article 90. Devolució a iniciativa del perceptor.

Secció 1a Disposicions generals
Article 69. Modalitats de justificació de la subvenció.
Article 70. Ampliació del termini de justificació.
Article 71. Forma de justificació.
Secció 2a

Del compte justificatiu

Subsecció 1a Compte justificatiu amb aportació
de justificants de despesa
Article 72. Contingut del compte justificatiu.
Article 73. Validació i estampillament de justificants
de despesa.
Subsecció 2a
Article 74.
forme d’auditor.

Compte justificatiu amb aportació
d’informe d’auditor
Compte justificatiu amb aportació d’in-

Subsecció 3a Compte justificatiu sense aportació de
factures o altres documents de valor probatori equivalent
Article 75. Compte justificatiu sense aportació de
factures o altres documents de valor probatori equivalent.
Secció 3a Dels mòduls
Article 76. Àmbit d’aplicació dels mòduls.
Article 77. Actualització i revisió de mòduls.
Article 78. Justificació a través de mòduls.
Article 79. Obligacions formals dels beneficiaris en
règim de mòduls.
Secció 4a De la presentació d’estats comptables
Article 80. Supòsits de justificació a través d’estats
comptables.
Secció 5a

De la justificació telemàtica
de subvencions
Article 81. Ús de mitjans electrònics en la justificació
de les subvencions.

Títol III
Del reintegrament
Capítol I
Disposicions generals
Article 91. Reintegrament per incompliment de les
obligacions establertes.
Article 92. Reintegrament per incompliment de
l’obligació de justificació.
Article 93. Reintegrament per incompliment de
l’obligació d’adoptar les mesures de difusió del finançament públic rebut.
Capítol II
Procediment de reintegrament
Secció 1a Disposicions generals
Article 94. Regles generals.
Article 95. Quantitats que han de reintegrar fundacions del sector públic estatal, organismes o entitats dependents de l’Administració General de l’Estat.
Secció 2a Procediment de reintegrament a proposta
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
Article 96. Inici del procediment de reintegrament a
proposta de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat.
Article 97. Tràmit d’al·legacions.
Article 98. Valoració d’al·legacions.
Article 99. Informe de reintegrament.
Article 100. Proposta de resolució de procediment de
reintegrament.
Article 101. Resolució del procediment de reintegrament.
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Títol IV
Procediment sancionador

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

Article 102. Procediment sancionador.
Article 103. Tramitació del procediment sancionador
a proposta de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat.

TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals

Disposicions addicionals
Disposició addicional primera. Règim jurídic dels
convenis subscrits entre l’Administració General de l’Estat
i les societats mercantils i fundacions del sector públic
estatal per al seu finançament.
Disposició addicional segona. Crèdits concedits per
l’Administració de l’Estat a particulars sense interès o
amb un interès inferior al de mercat.
Disposició addicional tercera. Pagaments de subvencions i ajudes concedides amb càrrec als fons europeus agrícoles.
Disposició addicional quarta. Informació d’altres
ajudes comunitàries a la base de dades nacional de subvencions.
Disposició addicional cinquena. Informació d’altres ajudes nacionals a la base de dades nacional de subvencions.
Disposició addicional sisena. Registre d’auditors a la
Junta Consultiva de Subvencions.
Disposició addicional setena. Control financer sobre
les ajudes de la Unió Europea i seguiment dels seus resultats.
Disposició addicional vuitena. Controls sobre ajudes
de la Unió Europea realitzats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Disposició addicional novena. Justificació de subvencions concedides per l’Administració de l’Estat a
comunitats autònomes i entitats locals, així com els seus
organismes i entitats públiques vinculades o que en depenen.
Disposició addicional desena. Règim especial de les
subvencions a formacions polítiques.
Disposició addicional onzena. Control financer de
subvencions de la Intervenció General de la Seguretat
Social.
Disposició addicional dotzena. Règim de les garanties en les subvencions per al foment de la recerca, desplegament i innovació tecnològica.
Disposicions transitòries
Disposició transitòria primera. Adaptació dels plans
estratègics.
Disposició transitòria segona. Exoneració de presentació de certificació per a acreditació de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Disposició transitòria tercera. Aplicació del règim de
la base de dades nacional de subvencions en l’àmbit de
l’Administració de l’Estat.
Disposició transitòria quarta. Aplicació del règim de
la base de dades nacional de subvencions en l’àmbit de
les comunitats autònomes.
Disposició transitòria cinquena. Aplicació del règim
de la base de dades nacional de subvencions en l’àmbit
de les entitats locals.
Disposicions finals
Disposició final primera. Normes de caràcter bàsic i
no bàsic.
Disposició final segona. Desplegament normatiu.
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CAPÍTOL I
De l’àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte i règim jurídic.
1. Aquest Reglament té per objecte el desplegament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Les subvencions que atorguin les administracions
públiques s’han d’ajustar als preceptes que contenen la
Llei general de subvencions, aquest Reglament i les normes reguladores de cadascuna d’aquestes, sense perjudici del que estableixen la disposició final primera de
l’esmentada Llei i la disposició final primera d’aquest
Reglament.
Article 2.

Àmbit d’aplicació.

1. El que preveu la Llei general de subvencions, així
com aquest Reglament, és aplicable a qualsevol disposició dinerària que, complint els requisits establerts a l’article 2.1 de la Llei general de subvencions, faci qualsevol
dels subjectes que preveu l’article 3 de l’esmentada Llei a
favor de persones públiques o privades, sigui quina sigui
la denominació donada a l’acte o negoci jurídic del qual
deriva la disposició esmentada.
2. Als efectes del que disposa l’apartat 2 de l’article 2
de la Llei general de subvencions, s’entén per finançament global les aportacions destinades a finançar totalment o parcialment, amb caràcter indiferenciat, la totalitat
o un sector de l’activitat d’una Administració pública o
d’un organisme o entitat pública que en depengui.
3. En particular, és aplicable la Llei general de subvencions i aquest Reglament a:
a) Els convenis de col·laboració subscrits entre
administracions públiques, en els quals únicament l’Administració pública beneficiària té competències pròpies
d’execució sobre la matèria, i en què l’obligació de l’Administració pública concedent de la subvenció consisteix en
la realització d’una aportació dinerària a favor de l’altra
part o altres parts del conveni, amb la finalitat de finançar
l’exercici de tasques, inversions, programes o qualsevol
activitat que entri dins l’àmbit de les competències pròpies de l’Administració pública destinatària dels fons.
No obstant això, constitueixen una excepció al que
assenyala el paràgraf anterior les aportacions dineràries
que tinguin per objecte finançar activitats la realització
obligatòria de les quals pel beneficiari de la subvenció
estigui imposada per una llei estatal o autonòmica, sigui
quina sigui l’Administració pública concedent.
b) Els convenis de col·laboració pels quals els subjectes que preveu l’article 3 de la Llei assumeixen l’obligació de finançar, en tot o en part, una activitat realitzada o
que han de realitzar persones subjectes al dret privat i el
resultat de la qual, material o immaterial, resulti de propietat i utilització exclusiva del subjecte de dret privat.
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4. No s’entenen compresos en l’àmbit d’aplicació de
la Llei:
a) Els convenis subscrits entre administracions
públiques que comportin una contraprestació a càrrec del
beneficiari.
b) Els convenis i concerts subscrits entre administracions públiques que tinguin per objecte la realització dels
plans i programes conjunts a què es refereix l’article 7 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o la canalització de les subvencions gestionades
a què es refereix l’article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària, així com els convenis
en què les administracions públiques que els subscriguin
tinguin competències compartides d’execució.
c) Les aportacions dineràries que en concepte de
quotes ordinàries o extraordinàries satisfaci una Administració pública espanyola a organismes internacionals per
finançar totalment o parcialment, amb caràcter indiferenciat, la totalitat o un sector de l’activitat d’aquest.
5. Les subvencions que integren el Programa de cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de les entitats locals, de la mateixa manera que les subvencions que
integren plans o instruments similars que tinguin per
objecte portar a terme funcions d’assistència i cooperació
municipal, es regeixen d’acord amb el que estableix la
disposició addicional vuitena de la Llei general de subvencions.
Article 3.

Ajudes en espècie.

1. Els lliuraments de béns, drets o serveis que,
havent estat adquirits amb la finalitat exclusiva de ser
lliurats a tercers, compleixin els requisits que preveuen
les lletres a), b) i c) de l’article 2.1 de la Llei general de
subvencions, tenen la consideració d’ajudes en espècie i
queden subjectes a l’esmentada Llei i al present Reglament, amb les peculiaritats que comporta l’especial naturalesa del seu objecte.
2. El procediment de gestió pressupostària que preveu l’article 34 de la Llei general de subvencions no és
aplicable a la tramitació d’aquestes ajudes, sense perjudici que els requisits exigits per fer el pagament de les
subvencions, recollits en el capítol V del títol I de l’esmentada Llei, s’entenen referits al lliurament del bé, dret o
servei objecte de l’ajuda.
No obstant això, en el cas que l’adquisició dels béns,
drets o serveis tingui lloc amb posterioritat a la convocatòria de l’ajuda, és aplicable el que disposa l’article 34.1
de la Llei general de subvencions respecte a la necessitat
d’aprovació de la despesa amb caràcter previ a la convocatòria.
3. En el cas que es declari la procedència del reintegrament en relació amb una ajuda en espècie, es considera quantitat rebuda per reintegrar un import equivalent
al preu d’adquisició del bé, dret o servei. En tot cas, és
exigible l’interès de demora corresponent, de conformitat
amb el que disposa l’article 37 de la Llei general de subvencions.
Article 4. Règim jurídic de les subvencions a interessos
o altres contraprestacions d’operacions de crèdit subvencionades per l’Administració General de l’Estat.
Als efectes previstos a la lletra h) de l’apartat 4 de l’article 2 de la Llei general de subvencions, en el cas d’interessos o altres contraprestacions de les operacions de
crèdit subvencionats per l’Administració General de l’Estat a través d’agents privats d’intermediació financera, el
Consell de ministres ha d’aprovar per reial decret les normes especials reguladores d’aquestes subvencions, en
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els termes que preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 28 de
la Llei general de subvencions. Respecte a les operacions
que instrumenti l’Institut de Crèdit Oficial, cal atenir-se al
que preveu l’apartat 2 de l’article 53 de la Llei 30/2005, de
29 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per
a l’any 2006, i altra normativa específica.
Article 5. Lliuraments dineraris sense contraprestació
atorgats per fundacions del sector públic i ens de dret
públic dependents de l’Administració General de l’Estat que es regeixin pel dret privat.
1. Les entitats vinculades o dependents de l’Administració General de l’Estat a què es refereix el paràgraf primer de l’article 3.2 de la Llei general de subvencions quan
no actuïn en l’exercici de potestats administratives i les
entitats vinculades o dependents de l’Administració General de l’Estat a què es refereix el paràgraf segon de l’article
3.2 de l’esmentada Llei, així com les fundacions del sector
públic estatal, estan subjectes als principis de gestió i
d’informació previstos respectivament en els articles 8.3 i
20 de la Llei, en els lliuraments dineraris que realitzin a
favor de tercers sense contraprestació.
La concessió d’aquests lliuraments s’ha d’ajustar al
procediment elaborat per l’entitat, d’acord amb les regles
i els principis que estableixen la Llei i aquest Reglament,
el qual ha de preveure els aspectes següents:
a) Òrgan competent per dictar l’acord.
b) El contingut de l’acord que, en tot cas, ha de contenir els aspectes següents:
1r Objecte, finalitat i condicions del lliurament dinerari.
2n Requisits que han de complir els perceptors.
3r Criteris de selecció.
4t Quantia màxima del lliurament.
c) Mitjans de publicitat que cal utilitzar per promoure
la concurrència i informació que s´ha de facilitar sobre el
contingut de la convocatòria. Quan la convocatòria superi
la quantitat de 300.000 euros o quan els lliuraments individuals a cada perceptor puguin superar la quantitat de
100.000 euros, a més dels mitjans de publicitat que habitualment utilitzi l’entitat, l’acord a què es refereix la lletra
anterior s’ha de publicar en el diari oficial de l’Administració pública corresponent.
d) Tramitació de les sol·licituds.
e) Justificació per part del perceptor de la utilització
de l’ajuda.
2. Les entitats a què es refereix l’apartat 1 d’aquest
article només poden fer lliuraments dineraris sense contraprestació de manera directa en els casos a què es refereix l’article 22.2 de la Llei.
Article 6. Subvencions i lliuraments dineraris sense contraprestació atorgats per consorcis, mancomunitats o
altres personificacions públiques i subvencions derivades de convenis.
1. Les subvencions que atorguin consorcis, mancomunitats o altres personificacions públiques creades per
diverses administracions públiques o organismes o ens
que en depenen es regeixen per les disposicions de la Llei
general de subvencions i per aquest Reglament en els
termes que es determinen en aquest article.
2. Si la personificació creada s’ha de regir pel dret
administratiu i les entitats públiques que l’hagin constituït
no pertanyen o depenen d’una mateixa Administració
pública, s’aplica el contingut bàsic de la Llei general de
subvencions i d’aquest Reglament, i correspon al seu
estatut la indicació de la norma aplicable en els aspectes
que no siguin normativa bàsica.

2304

Dimarts 1 d’agost 2006

3. Si les personificacions creades s’han de regir pel
dret privat, de conformitat amb les previsions dels seus
estatuts o de l’instrument jurídic de creació, han d’aplicar
als lliuraments dineraris sense contraprestació els principis formulats a l’article 8 de la Llei general de subvencions
i queden subjectes als deures d’informació que regula
l’article 20 de la Llei esmentada. No obstant això, si les
subvencions s’atorguen en l’exercici de potestats administratives previstes en els esmentats estatuts o un altre
instrument jurídic, es regeixen per la Llei general de subvencions i aquest Reglament, en els termes que preveu
l’apartat 2 d’aquest article.
4. Quan es concertin convenis de col·laboració entre
administracions públiques que impliquin una actuació
conjunta en la gestió de subvencions, els convenis han
d’especificar la normativa aplicable seguint els criteris
establerts en els apartats 2 i 3 anteriors per a les personificacions públiques creades entre diferents administracions públiques o organismes o ens vinculats o dependents d’aquestes.
Article 7. Règim jurídic de les subvencions finançades
amb càrrec a fons de la Unió Europea.
1. Als efectes que preveu l’article 6 de la Llei general
de subvencions, les subvencions concedides per qualsevol de les administracions públiques definides a l’article 3
de la Llei que hagin estat finançades totalment o parcialment amb càrrec a fons de la Unió Europea es regulen per
la normativa comunitària i per les normes nacionals de
desplegament o transposició d’aquelles. A més, són
d’aplicació supletòria els procediments de concessió i
control que preveu la Llei esmentada.
2. El règim de reintegraments i infraccions i sancions
administratives establert a la Llei general de subvencions
també és aplicable a les subvencions finançades totalment o parcialment amb càrrec a fons de la Unió Europea,
quan així sigui procedent d’acord amb el que estableix la
normativa comunitària.
CAPÍTOL II
Junta Consultiva de Subvencions
Article 8. Objecte i naturalesa jurídica.
1. La Junta Consultiva de Subvencions, adscrita al
Ministeri d’Economia i Hisenda, es constitueix com a
òrgan consultiu en matèria de subvencions dels òrgans i
entitats que integren el sector públic estatal, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans consultius per les lleis.
2. El règim jurídic de la Junta Consultiva s’ha d’ajustar a les normes que conté aquest capítol, i a les d’organització i funcionament dels òrgans col·legiats que contenen
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i
funcionament de l’Administració General de l’Estat.
3. Les comunitats autònomes i les entitats locals
poden instar a la Junta Consultiva de Subvencions l’emissió d’informes en els termes establerts en els articles
següents, sense perjudici que aquestes comunitats autònomes puguin crear juntes consultives de subvencions,
amb competències en els seus respectius àmbits territorials.
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taments ministerials, organismes i entitats del sector
públic estatal amb més activitat en aquest àmbit. En
aquesta ordre també s’hi ha de determinar el règim de
funcionament.
2. Són competències de la Junta Consultiva de Subvencions:
a) Emetre informes sobre totes les qüestions que se
sotmetin a la seva consideració, tant en matèria d’elaboració de normes com en matèria de procediments administratius lligats a la concessió de les subvencions nacionals o finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea,
en els termes que estableix l’apartat 3 d’aquest article. En
particular, la Junta Consultiva de Subvencions pot emetre
informe sobre el contingut de les normes reguladores de
les subvencions i sobre l’abast i el contingut de les convocatòries. En aquest cas l’emissió d’informe s’ha de fer
sobre qüestions d’aplicació general de la Llei general de
subvencions i d’aquest Reglament que s’hagin suscitat en
ocasió de l’elaboració de les esmentades normes reguladores i convocatòries, i no substitueix els informes que
preveu l’article 17.1 de la Llei.
b) Elaborar i proposar, si s’escau, mesures o instruccions generals que es considerin necessàries per garantir
una adequada gestió i aplicació de les subvencions.
c) Emetre informe sobre els avantprojectes de modificació de la Llei general de subvencions, així com sobre
els projectes de Reglament de desplegament de l’esmentada Llei.
d) Qualssevol altres atribucions que li atorguin les
disposicions vigents.
3. Els informes emesos per la Junta Consultiva de
Subvencions no poden versar sobre el procediment de
control que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, ni poden tenir per objecte la
determinació de la correcció dels reintegraments ni de les
sancions administratives en els procediments incoats a
l’empara del que disposa l’esmentada Llei.
4. Poden sol·licitar informes de la Junta Consultiva
de Subvencions:
a) Els secretaris d’Estat, els subsecretaris, els secretaris generals i els directors generals dels ministeris.
b) Els presidents o directors dels organismes autònoms i de les entitats públiques empresarials i altres entitats del sector públic estatal, així com de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
c) Els presidents d’organitzacions associatives, federatives o empresarials representatives dels diferents sectors afectats per les subvencions, que acreditin la seva
representativitat d’acord amb les normes reguladores
dels sectors afectats.
d) Els titulars de les conselleries de les comunitats
autònomes, sense perjudici que aquestes comunitats
autònomes puguin crear juntes consultives de subvencions, amb competències en els seus respectius àmbits
territorials.
e) Els presidents de les corporacions locals, en els
casos en què tingui competència per emetre informes la
Junta.
CAPÍTOL III
Disposicions comunes a les subvencions
SECCIÓ 1a

PLANS ESTRATÈGICS DE SUBVENCIONS

Article 9. Composició, funcionament i competències.

Article 10. Principis directors.

1. Mitjançant ordre ministerial conjunta s’ha de
determinar la composició de la Junta Consultiva de Subvencions, de la qual formen part, entre d’altres, els depar-

1. Els plans estratègics de subvencions a què fa referència l’article 8 de la Llei general de subvencions es configuren com un instrument de planificació de les políti-
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ques públiques que tinguin per objecte el foment d’una
activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció
d’una finalitat pública.
2. L’Administració General de l’Estat ha de promoure,
a través de les corresponents conferències sectorials, que
les mesures que continguin els plans es coordinin amb
les polítiques de les altres administracions públiques, i
s’ha de guardar la coherència necessària per garantir la
màxima efectivitat de l’acció pública que es desenvolupi a
través de subvencions.
3. Els plans estratègics de subvencions han de ser
coherents amb els programes plurianuals ministerials en
l’Administració de l’Estat que preveu l’article 29 de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i
s’han d’ajustar, en tot cas, a les restriccions que a l’efecte
del compliment dels objectius de política econòmica i
d’estabilitat pressupostària es determinin per a cada exercici.
Article 11. Àmbit dels plans estratègics.
1. S’ha d’aprovar un pla estratègic per a cada ministeri, que inclogui les subvencions tant dels seus òrgans
com dels organismes i altres ens públics que hi estiguin
vinculats.
2. No obstant això, es poden aprovar plans estratègics especials, d’àmbit inferior al ministerial, quan la seva
importància justifiqui el seu desplegament particularitzat,
o plans estratègics conjunts, quan en la seva gestió hi
participin diversos ministeris o organismes de diferent
àmbit ministerial.
3. D’acord amb el que estableix la disposició addicional tretzena de la Llei general de subvencions, els
plans i programes sectorials han de tenir la consideració
de plans estratègics de subvencions sempre que recullin
el contingut a què fa referència l’article següent.
4. Els plans estratègics han de contenir previsions
per a un període de vigència de tres anys, llevat que per
l’especial naturalesa del sector afectat, sigui convenient
establir un pla estratègic de durada diferent.
Article 12. Contingut del pla estratègic.
1. Els plans estratègics han de tenir el contingut
següent:
a) Objectius estratègics, que descriuen l’efecte i l’impacte que s’espera aconseguir amb l’acció institucional
durant el període de vigència del pla i que han d’estar vinculats amb els objectius establerts en els corresponents
programes pressupostaris. Quan els objectius estratègics
afectin el mercat, s’han d’identificar a més les errades que
s’aspira a corregir, amb els efectes que preveu l’apartat 2
de l’article 8 de la Llei general de subvencions.
b) Línies de subvenció en les quals es concreta el pla
d’actuació. Per a cada línia de subvenció s’han d’explicitar
els aspectes següents:
1r Àrees de competència afectades i sectors als
quals es dirigeixen les ajudes.
2n Objectius i efectes que es pretenen amb la seva
aplicació.
3r Termini necessari per a la seva consecució.
4t Costos previsibles per a la seva realització i fonts
de finançament, on s’han de detallar les aportacions de
les diferents administracions públiques, de la Unió Europea i d’altres òrgans públics o privats que participin en
aquestes accions de foment, així com aquelles que, tenint
en compte el principi de complementarietat, corresponguin als beneficiaris de les subvencions.
5è Pla d’acció, en què s’han de concretar els mecanismes per posar en pràctica les línies de subvencions
identificades en el Pla, s’han de delimitar les línies bàsi-
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ques que han de contenir les bases reguladores de la
concessió a què fa referència l’article 9 de la Llei general
de subvencions, el calendari d’elaboració i, si s’escau, els
criteris de coordinació entre les diferents administracions
públiques per a la seva gestió.
c) Règim de seguiment i avaluació contínua aplicable a les diferents línies de subvencions que s’estableixin.
A aquests efectes, s’han de determinar per a cada línia de
subvenció, un conjunt d’indicadors relacionats amb els
objectius del Pla, que recollits periòdicament pels responsables del seu seguiment, permetin conèixer l’estat de la
situació i els progressos aconseguits en el compliment
dels respectius objectius.
d) Resultats de l’avaluació dels plans estratègics
anteriors en els quals s’ha de traslladar el contingut dels
informes emesos.
2. El contingut del pla estratègic es pot reduir a l’elaboració d’una memòria explicativa dels objectius, els
costos de realització i les fonts de finançament en els
casos següents:
a) Les subvencions que es concedeixin de manera
directa, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 de la
Llei general de subvencions.
b) Les subvencions que, de manera motivada, determini el titular del departament ministerial, atenent la seva
escassa rellevància econòmica o social com a instrument
d’intervenció pública.
3. Els plans estratègics de subvencions tenen caràcter programàtic i el seu contingut no crea drets ni obligacions; la seva efectivitat queda condicionada a la posada
en pràctica de les diferents línies de subvenció, atenent
entre altres condicionants, les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.
Article 13. Competència per a la seva aprovació.
Els plans estratègics previstos en els apartats 1 i 2 de
l’article 11 d’aquest Reglament són aprovats pel ministre
o ministres responsables de la seva execució i s’han de
remetre a la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos i
a les Corts Generals per al seu coneixement.
Article 14. Seguiment de plans estratègics de subvencions.
1. Anualment s’ha de fer l’actualització dels plans
d’acord amb la informació rellevant disponible.
2. Cada departament ministerial ha d’emetre abans
del 30 d’abril de cada any un informe sobre el grau
d’avanç de l’aplicació del pla, els seus efectes i les repercussions pressupostàries i financeres que derivin de la
seva aplicació.
3. L’informe, juntament amb el pla actualitzat, s’ha
de remetre a la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos i cada departament ministerial l’ha de comunicar a les
Corts Generals.
4. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de fer el control financer dels plans estratègics
d’acord amb el que estableix la disposició addicional dissetena de la Llei general de subvencions. A més, i amb
caràcter anual, el ministre d’Economia i Hisenda, a través
de l’ordre ministerial d’elaboració dels pressupostos
generals de l’Estat, ha de seleccionar els plans estratègics
que han de ser objecte d’un seguiment especial per la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
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Article 15. Efectes de l’incompliment del pla estratègic
de subvencions.
Si com a resultat dels informes de seguiment emesos
pels ministeris i dels informes emesos per la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, hi ha línies de subvencions que no assoleixen el nivell de consecució d’objectius desitjat, o el que és adequat al nivell de recursos
invertits, poden ser modificades o substituïdes per altres
més eficaces i eficients o, si s’escau, poden ser eliminades.
SECCIÓ 2a

DISPOSICIONS RELATIVES ALS ÒRGANS COMPETENTS PER A
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

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

DISPOSICIONS RELATIVES ALS BENEFICIARIS I A ENTITATS
COL·LABORADORES

Article 18. Compliment d’obligacions tributàries.
1. Als efectes del que preveu l’article 13.2.e) de la
Llei, es considera que els beneficiaris o les entitats collaboradores estan al corrent de les obligacions tributàries
quan es verifiqui la concurrència de les circumstàncies
previstes a aquest efecte per la normativa tributària i en
tot cas les següents:
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a) Haver presentat les autoliquidacions que corresponguin per l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost sobre societats o l’impost sobre la renda de
no-residents.
b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual corresponents a les obligacions tributàries de fer pagaments a compte.
c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració
resum anual i, si s’escau, les declaracions recapitulatives
d’operacions intracomunitàries de l’impost sobre el valor
afegit.
d) Haver presentat les declaracions exigides amb
caràcter general en compliment de l’obligació de subministrament d’informació que regulen els articles 93 i 94 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
durant el període en què siguin exigibles d’acord amb
l’article 70 de la Llei esmentada.
e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu, llevat que es tracti de deutes o
sancions tributàries que estiguin ajornats, fraccionats o
l’execució dels quals estigui suspesa.
f) A més, quan l’òrgan concedent de la subvenció
depengui d’una comunitat autònoma o d’una entitat local,
que no tinguin deutes o sancions de naturalesa tributària
amb la respectiva Administració autonòmica o local, en
les condicions fixades per la corresponent Administració.
g) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils
derivades de delicte contra la Hisenda Pública declarades
per sentència ferma.
2. Les circumstàncies indicades en els paràgrafs a),
b), c) i d) es refereixen a declaracions i autoliquidacions el
termini reglamentari de presentació de les quals hagi vençut en els dotze mesos precedents al mes immediatament
anterior a la data de sol·licitud de la certificació a què es
refereix l’article 22 d’aquest Reial decret.
Article 19. Compliment d’obligacions amb la Seguretat
Social.
1. Als efectes del que preveu l’article 13.2.e) de la
Llei, es considera que els beneficiaris o les entitats collaboradores estan al corrent en el compliment de les
seves obligacions amb la Seguretat Social, quan no tinguin deutes per quotes o conceptes de recaptació conjunta amb aquestes, o les derivades de l’incompliment de
les obligacions de cotització o qualssevol altres deutes
amb la Seguretat Social de naturalesa pública.
2. Als efectes de l’expedició de les certificacions
regulades a l’article 22 d’aquest Reglament, es considera
que els beneficiaris o les entitats col·laboradores estan al
corrent en el compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social quan els deutes estiguin ajornats, regularitzats per mitjà d’un conveni concursal o un acord singular, en moratòria o se n’hagi acordat la suspensió per la
impugnació d’aquests deutes.
Article 20.

Residència fiscal.

1. Als efectes del que preveu l’article 13.2.f) de la Llei,
no poden obtenir la condició de beneficiaris o entitats collaboradores les persones o entitats que tinguin la residència fiscal en els territoris identificats per reglament com a
paradisos fiscals, llevat que tinguin la condició d’òrgans
consultius de l’Administració espanyola, o que per la
naturalesa de la subvenció s’exceptuï per la normativa
reguladora.
2. A aquests efectes, s’ha d’atendre la situació corresponent al període impositiu de la declaració anual de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost
sobre la renda de no-residents o l’impost sobre societats
el termini reglamentari de presentació del qual hagi vençut en els dotze mesos precedents al mes immediatament
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anterior a la data de sol·licitud de la subvenció llevat que
el beneficiari hagi declarat posteriorment a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària el canvi de domicili fiscal.
No obstant això, en el cas de no-residents en el territori espanyol que no estiguin obligats a presentar la
declaració anual, cal atenir-se a la situació corresponent
en el mes anterior a la data de sol·licitud de la subvenció.
Article 21. Obligacions per reintegrament de subvencions.
1. Als efectes del que preveu l’article 13.2.g) de la
Llei, es considera que els beneficiaris o les entitats collaboradores estan al corrent del pagament d’obligacions
per reintegrament de subvencions quan no tinguin deutes
amb l’Administració concedent per reintegraments de
subvencions en període executiu o, en el cas de beneficiaris o entitats col·laboradores contra els quals no sigui
procedent la utilització de la via de constrenyiment, deutes no atesos en període voluntari.
2. Es considera que els beneficiaris o les entitats collaboradores estan al corrent en el pagament d’obligacions
per reintegrament de subvencions quan els deutes estiguin ajornats, fraccionats o se n’hagi acordat la suspensió
per la impugnació de la corresponent resolució de reintegrament.
Article 22. Acreditació del compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i la residència fiscal.
1. El compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social s’acredita mitjançant la presentació
pel sol·licitant davant l’òrgan concedent de la subvenció
de les certificacions que es regulen en aquest article.
No obstant això, quan el beneficiari o l’entitat collaboradora no estiguin obligats a presentar les declaracions o documents a què es refereixen les obligacions
anteriors, el seu compliment s’ha d´acreditar mitjançant
declaració responsable.
2. Les circumstàncies esmentades als articles 18 i 19
d’aquest Reial decret s’han d´acreditar mitjançant certificació administrativa positiva expedida per l’òrgan competent; a aquests efectes, la certificació ha de tenir un dels
continguts següents:
a) És positiva quan es compleixen tots els requisits
indicats als articles esmentats. En aquest cas, s’han d’indicar genèricament els requisits acomplerts i el caràcter
positiu de la certificació.
b) És negativa en cas contrari, en què la certificació
ha d’indicar quines són les obligacions incomplertes.
Les certificacions han de ser expedides per l’òrgan
competent en el termini màxim previst a aquest efecte en
la seva normativa, que en cap cas pot ser superior a 20
dies, i, a instància del sol·licitant, poden quedar a la seu
de l’òrgan esmentat a la seva disposició o enviar-se al lloc
assenyalat a aquest efecte en la sol·licitud o, si no, al
domicili del qual tingui constància l’òrgan esmentat per
raó de les seves competències.
Si el certificat no és expedit en el termini assenyalat, o
si el termini es prolonga més enllà de l’establert per sollicitar la subvenció, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de la
subvenció l’acreditació d’haver sol·licitat el certificat, i
s’ha d’aportar posteriorment, una vegada sigui expedit
per l’òrgan corresponent.
3. Les certificacions s’han d’emetre preferentment
per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, i tenen la
mateixa validesa i eficàcia que els documents originals,
sempre que quedi garantida la seva autenticitat, integritat
i conservació.
4. Quan les bases reguladores així ho prevegin, la
presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l’au-
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torització del sol·licitant perquè l’òrgan concedent obtingui de manera directa l’acreditació de les circumstàncies
que preveuen els articles 18 i 19 d’aquest Reial decret a
través de certificats telemàtics, cas en què el sol·licitant
no ha d’aportar la certificació corresponent.
No obstant això, el sol·licitant pot denegar expressament el consentiment, i ha d’aportar llavors la certificació
en els termes previstos en els apartats anteriors.
5. En qualsevol cas, els sol·licitants que no tinguin la
residència fiscal en el territori espanyol han de presentar
un certificat de residència fiscal emès per les autoritats
competents del seu país de residència.
Article 23. Efectes de les certificacions.
1. Les certificacions s’han d’expedir als efectes
exclusius que s’hi facin constar, no originen drets ni
expectatives de drets a favor dels sol·licitants ni de tercers, no produeixen l’efecte d’interrompre o suspendre
els terminis de prescripció, ni serveixen de mitjà de notificació dels procediments a què puguin fer referència.
2. En tot cas el seu contingut, amb el caràcter de
positiu o negatiu, no afecta el que pugui resultar d’actuacions posteriors de comprovació o recerca.
3. Una vegada expedida la certificació, té validesa
durant el termini de sis mesos a comptar de la data d’expedició.
Article 24. Simplificació de l’acreditació del compliment
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
La presentació de declaració responsable substitueix
la presentació de les certificacions que preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 22 en els casos següents:
1. Les subvencions que es concedeixin a mutualitats
de funcionaris, col·legis d’orfes i entitats similars.
2. Les beques i altres subvencions concedides a
alumnes que es destinin expressament a finançar accions
de formació professional reglada i en centres de formació
públics o privats.
3. Les beques i altres subvencions concedides a
investigadors en els programes de subvencions destinats
a finançar projectes de recerca.
4. Aquelles en les quals la quantia que s’atorga a
cada beneficiari no superi en la convocatòria l’import de
3.000 euros.
5. Aquelles que, pel fet de concorre-hi circumstàncies degudament justificades, derivades de la naturalesa,
el règim o la quantia de la subvenció, estableixi el ministre d’Economia i Hisenda mitjançant ordre ministerial, o
l’òrgan competent a cada comunitat autònoma o entitat
local.
6. Les subvencions atorgades a les administracions
públiques, així com als organismes, entitats públiques i
fundacions del sector públic dependents d’aquelles, llevat
de previsió expressa en contra a les bases reguladores de
la subvenció.
7. Les subvencions destinades a finançar projectes o
programes d’acció social i cooperació internacional que
es concedeixin a entitats sense fins lucratius, així com a
federacions, confederacions o agrupacions d’aquestes.
Article 25. Acreditació del compliment d’obligacions per
reintegrament de subvencions.
L’acreditació del compliment d’obligacions per reintegrament de subvencions s’ha de fer mitjançant declaració
responsable del beneficiari o de l’entitat col·laboradora,
sense perjudici dels procediments que es desenvolupin,
en virtut del que preveu l’article 20.4.a) de la Llei, per a la
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cessió de les dades de la base de dades nacional de subvencions.

SECCIÓ 4a
Article 30.

Article 26. Acreditació del compliment d’altres obligacions establertes a l’article 13 de la Llei.
En els casos no previstos als articles anteriors, el
beneficiari o l’entitat col·laboradora han d’acreditar que
no estan inclosos en cap de les prohibicions que preveu
l’article 13 de la Llei, mitjançant la presentació d’una
declaració responsable davant l’òrgan concedent de la
subvenció.
Article 27. Apreciació de la prohibició d’obtenir la condició de beneficiari o d’entitat col·laboradora.
Les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari
o d’entitat col·laboradora contingudes en els paràgrafs a),
b), d), e), f), g) i h) de l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei,
s’han d’apreciar directament, i subsisteixen mentre hi
concorrin les circumstàncies que en cada cas es determinin o durant el temps que s’hagi disposat a la sentència o
resolució ferma.
Article 28. Abast i durada de la prohibició quan derivi de
la resolució de contractes.
1. Quan la prohibició derivi de la resolució ferma de
qualsevol contracte subscrit amb l’Administració per
causa de la qual hagin estat declarats culpables, l’abast i
la durada de la prohibició per obtenir la condició de beneficiari o d’entitat col·laboradora són els mateixos que els
que s’acordin per a la prohibició de contractar.
2. La resolució per la qual s’estableixi la prohibició
per contractar tal com es regula a l’article 19 del Reglament de contractes de les administracions públiques
aprovat mitjançant el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, també s’ha de pronunciar sobre la prohibició d’obtenir subvencions.
Article 29. Registres de sol·licitants de subvencions.
1. L’Administració concedent pot crear registres en
què es poden inscriure voluntàriament els sol·licitants de
subvencions, aportant la documentació acreditativa de la
seva personalitat i capacitat d’obrar, així com, si s’escau,
la que acrediti la representació dels qui actuïn en nom
seu.
2. Els certificats expedits per aquests registres eximeixen de presentar, a cada convocatòria concreta, els
documents acreditatius dels requisits assenyalats a
l’apartat anterior, sempre que no s’hagin produït modificacions o alteracions que afectin les dades inscrites.
3. A l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms, entitats gestores i serveis comuns de
la Seguretat Social i altres entitats públiques estatals, el
Ministeri d’Economia i Hisenda, a proposta de la Junta
Consultiva de Subvencions, pot establir els mecanismes
de coordinació entre els registres establerts per tal de
possibilitar la seva utilització pels diferents òrgans concedents de subvencions.
Cada òrgan concedent de subvencions que sigui titular d’un registre, o el ministre d’Economia i Hisenda en
nom de tots, pot concertar amb les autoritats autonòmiques els corresponents convenis de col·laboració.
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PUBLICITAT

Publicitat de les subvencions concedides.

1. La publicació de les subvencions concedides s’ha
de fer durant el mes següent a cada trimestre natural i s’hi
han d’incloure totes les concedides durant el període
esmentat, sigui quin sigui el procediment de concessió i
la forma d’instrumentació, llevat d’aquelles la publicació
de les quals estigui exclosa per la Llei.
2. Quan la resolució comprengui tant l’atorgament
de subvencions que individualitzadament superin el límit
de 3.000 euros, com de subvencions que no assoleixen
aquesta quantia, en la publicació s’han d’assenyalar, a
més de les dades individualitzades de les subvencions
superiors a 3.000 euros, el lloc o el mitjà en què d’acord
amb la normativa reguladora de la subvenció apareixen
publicats la resta dels beneficiaris.
3. En la publicació s’hi ha de fer constar:
a) La convocatòria i la identificació de les subvencions.
b) El programa i crèdit pressupostari al qual s’imputin.
c) L’existència de finançament amb càrrec a fons de la
Unió Europea i, si s’escau, el percentatge de finançament.
d) El nom o la raó social del beneficiari, el número
d’identificació fiscal, la finalitat o finalitats de la subvenció
amb expressió, si s’escau, dels diferents programes o
projectes subvencionats i quantitat concedida. En cas de
subvencions plurianuals, import total concedit i distribució d’anualitats.
Article 31. Publicitat de la subvenció per part del beneficiari.
1. Les bases reguladores de les subvencions han
d’establir les mesures de difusió que ha d’adoptar el
beneficiari d’una subvenció per donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació de qualsevol tipus que sigui
objecte de subvenció.
2. Les mesures de difusió s’han d’adequar a l’objecte
subvencionat, tant en la seva forma com en la seva
durada, i poden consistir en la inclusió de la imatge institucional de l’entitat concedent, així com llegendes relatives al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o
audiovisuals, o bé en esments realitzats a mitjans de
comunicació.
Quan el programa, l’activitat, la inversió o actuació
gaudeixi d’altres fonts de finançament i el beneficiari estigui obligat a donar publicitat d’aquesta circumstància, els
mitjans de difusió de la subvenció concedida, així com la
seva rellevància, han de ser anàlegs als utilitzats respecte
a les altres fonts de finançament.
3. Si s’ha incomplert aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del
règim previst en el títol IV de la Llei puguin correspondre,
s’apliquen les regles següents:
a) Si encara és possible el seu compliment en els
termes establerts, l’òrgan concedent ha de requerir el
beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa
advertència de les conseqüències que de l’incompliment
puguin derivar per aplicació de l’article 37 de la Llei. No es
pot adoptar cap decisió de revocació o reintegrament
sense que l’òrgan concedent hagi donat compliment al
tràmit esmentat.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats
afectades per aquestes mesures, no és possible el seu
compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes
permetin donar la difusió del finançament públic rebut
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amb el mateix abast de les inicialment acordades. En el
requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies
per a la seva adopció amb l’advertència expressa de les
conseqüències que de l’esmentat incompliment puguin
derivar per aplicació de l’article 37 de la Llei 37 de la Llei.
SECCIÓ 5a FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS
Article 32. Aportació de finançament propi en les activitats subvencionades.
1. Llevat que les bases reguladores estableixin una
altra cosa, el pressupost de l’activitat presentat pel sollicitant, o les seves modificacions posteriors, serveixen de
referència per a la determinació final de l’import de la
subvenció, que es calcula com un percentatge del cost
final de l’activitat. En aquest cas, l’eventual excés de
finançament públic es calcula prenent com a referència la
proporció que ha d’assolir l’esmentada aportació respecte
al cost total, de conformitat amb la normativa reguladora
de la subvenció i les condicions de la convocatòria.
2. Si la normativa reguladora de la subvenció ha
fixat l’aportació pública com un import cert i sense referència a un percentatge o fracció del cost total, s’entén
que és a compte del beneficiari la diferència de finançament necessari per a la total execució de l’activitat subvencionada, que ha de ser reintegrada en aquest cas el
finançament públic únicament per l’import que excedeixi
el cost total de l’activitat esmentada.
Article 33.

Comunicació de subvencions concurrents.

1. Quan se sol·liciti una subvenció per a un projecte
o activitat i se n’ha concedit una altra d’anterior incompatible per a la mateixa finalitat, s’ha de fer constar aquesta
circumstància a la segona sol·licitud.
En aquest cas la resolució de concessió ha de condicionar, si s’escau, els seus efectes a la presentació per
part del beneficiari de la renúncia a què es refereix l’apartat següent en relació amb les subvencions prèviament
obtingudes, així com, si s’escau, al reintegrament dels
fons públics que hagi percebut.
2. Una vegada obtinguda, si s’escau, la nova subvenció el beneficiari ho ha de comunicar a l’entitat que li
hagi atorgat la primera, la qual pot modificar el seu acord
de concessió, en els termes establerts a la normativa
reguladora. L’acord de modificació pot declarar la pèrdua
total o parcial del dret a la subvenció concedida, i el consegüent reintegrament, si s’escau, en els termes establerts a la normativa reguladora.
3. És procedent exigir el reintegrament de la subvenció quan l’Administració tingui coneixement del fet que
un beneficiari ha percebut una altra o altres subvencions
incompatibles amb l’atorgada sense haver fet la renúncia
corresponent.
Article 34. Excés de finançament sobre el cost de l’activitat.
Quan es produeixi excés de les subvencions percebudes de diferents entitats públiques respecte al cost del
projecte o activitat, i aquelles siguin compatibles entre si,
el beneficiari ha de reintegrar l’excés juntament amb els
interessos de demora, unint les cartes de pagament a la
justificació corresponent. El reintegrament de l’excés s’ha
de fer a favor de les entitats concedents en proporció a les
subvencions concedides per cadascuna d’aquestes.
No obstant això, quan sigui l’Administració la que
adverteixi de l’excés de finançament, ha d’exigir el reintegrament per l’import total de l’excés, fins al límit de la
subvenció atorgada per aquella.

SECCIÓ 6a
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BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS

Article 35. Àmbit objectiu.
La base de dades nacional de subvencions a què es
refereix l’article 20 de la Llei general de subvencions ha de
contenir informació relativa a:
1) Les subvencions previstes a l’article 2 de la Llei
general de subvencions, en els termes establerts a l’article
següent.
2) Els lliuraments dineraris sense contraprestació als
quals és aplicable el principi d’informació regulat per l’article 20 de la Llei, segons el que disposen l’article 3.2,
paràgraf 2, i la disposició addicional setzena de la Llei
esmentada.
Article 36. Àmbit subjectiu.
1. Estan obligats a facilitar informació sobre les subvencions que concedeixin els òrgans de:
a) L’Administració General de l’Estat.
b) Les entitats que integren l’Administració local.
c) Les administracions de les comunitats autònomes.
d) Els organismes públics i altres entitats de dret
públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o
dependents de qualsevol de les administracions públiques en la mesura que les subvencions que atorguin
siguin conseqüència de l’exercici de potestats administratives.
e) Els consorcis, les mancomunitats o altres personificacions públiques creades per diverses administracions
públiques i organismes o ens que en depenen en la
mesura que les subvencions que atorguin siguin conseqüència de l’exercici de potestats administratives.
2. Estan obligats a facilitar informació pels lliuraments dineraris sense contraprestació que realitzin:
a) Els organismes públics i altres entitats de dret
públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o
dependents de qualsevol de les administracions públiques que es regeixin pel dret privat.
b) Els consorcis, les mancomunitats o altres personificacions públiques creades per diverses administracions
públiques i organismes o ens que en depenen que es
regeixin per dret privat.
c) Les fundacions del sector públic.
3. L’obligació de subministrament d’informació s’estén també als òrgans que dictin les resolucions fermes a
què fa referència l’article 13.2, paràgrafs c) i h), de la Llei
general de subvencions, comunicant les dades identificatives de qui no pot obtenir la condició de beneficiari o
entitat col·laboradora, així com el període durant el qual
no pot obtenir aquesta condició.
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha
de promoure la formalització de convenis amb els òrgans
que dictin les sentències fermes a què fa referència l’article 13.2.a) de la Llei a fi que se subministri informació
sobre les dades identificatives de qui no pot obtenir la
condició de beneficiari o entitat col·laboradora, així com
el període durant el qual no pot obtenir aquesta condició,
en aplicació de l’article 47.3 de la Llei esmentada.
4. No obstant el que disposen els apartats 1 i 2 anteriors, a les administracions autonòmica i local, el subministrament de la informació a la base de dades s’ha de fer
a través dels òrgans que s’esmenten a continuació:
a) La Intervenció General de la Comunitat Autònoma
o l’òrgan que designi la mateixa comunitat autònoma.
b) La Intervenció o òrgan que designi la mateixa
entitat local.
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Article 37. Contingut de la informació que cal subministrar.
1. Els obligats al subministrament d’informació assenyalats a l’apartat 1 de l’article anterior han de proporcionar a la base de dades nacional de subvencions la informació que s’assenyala a continuació, referida a les
subvencions concedides a partir de l’entrada en vigor
d’aquest Reglament, i amb el detall que, en col·laboració
en tot cas amb les administracions públiques afectades,
es determini mitjançant ordre del ministre d’Economia i
Hisenda.
a) Informació sobre la normativa aplicable.
1r Sobre la disposició normativa per la qual s’aproven les bases reguladores.
2n Sobre la resolució que aprova la convocatòria.
b) Informació identificativa dels beneficiaris de subvencions, amb l’abast establert a l’article 11 de la Llei
general de subvencions.
c) Informació sobre la gestió de les concessions.
1r Resolucions de concessió.
2n Pagaments realitzats.
3r Justificació efectuada pel beneficiari.
d) Informació de la resolució del procediment de
reintegrament de subvenció i de la seva recaptació.
e) Informació de la resolució ferma del procediment
sancionador.
f) Les dades identificatives, així com el període
durant el qual no pot tenir la condició de beneficiari o
entitat col·laboradora, de les persones o entitats incloses
en alguna de les prohibicions que preveu l’article 13 de la
Llei general de subvencions.
2. Els obligats al subministrament d’informació
assenyalats a l’apartat 2 de l’article anterior, estan obligats a proporcionar a la base de dades nacional de subvencions informació sobre els lliuraments dineraris sense
contraprestació realitzades, que comprèn les dades identificatives del destinatari del lliurament, l’import i la data
dels pagaments realitzats, així com el seu motiu. Igualment han de remetre informació, si s’escau, sobre devolucions produïdes com a conseqüència de no haver-se executat totalment o parcialment la causa o condició que va
motivar els lliuraments dineraris.
3. Els obligats al subministrament d’informació
assenyalats a l’apartat 3 de l’article anterior han de proporcionar a la base de dades nacional de subvencions les
dades identificatives de qui no pot obtenir la condició de
beneficiari o entitat col·laboradora, així com el període
durant el qual no pot obtenir aquesta condició.
Article 38. Administració i custòdia de la base de dades
nacional de subvencions.
1. Correspon a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat:
a) Administrar i custodiar la informació continguda a
la base de dades.
b) Autoritzar els accessos a la base de dades nacional de subvencions en els termes previstos a la normativa
aplicable al control d’accessos a les bases de dades de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
2. L’obligat al subministrament d’informació a la
base de dades nacional de subvencions ha de designar i
comunicar a la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat els usuaris per als quals sol·licita la corresponent
autorització d’accés.
En el cas dels obligats al subministrament d’informació de les administracions autonòmica i local, la comuni-
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cació s’ha de fer a través dels òrgans previstos a l’apartat 4 de l’article 36 d’aquest Reglament.
3. D’acord amb el que preveu l’article 20 de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat és l’òrgan davant el qual s’exerceix
el dret d’accés. Els drets d’oposició, rectificació i cancellació s’exerceixen davant l’òrgan obligat al subministrament de la informació que es defineix a l’article 36
d’aquest Reglament.
Article 39.

Subministrament de la informació.

1. El subministrament d’informació s’ha de fer a través del sistema d’informació que determini la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, utilitzant un certificat electrònic reconegut d’acord amb el que preveu la Llei
59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, i
d’acord amb les especificacions i el format que s’estableixin en compliment del que preveu aquest Reglament, en
col·laboració, en tot cas, amb les administracions públiques afectades.
2. La informació relativa a cada trimestre natural,
juntament amb qualsevol altra no facilitada anteriorment,
ha de ser subministrada a la base de dades nacional de
subvencions dins els trenta dies naturals següents a la
seva finalització. No obstant això, la informació es pot
subministrar tan aviat com es conegui.
Article 40. Responsabilitats per incompliment de l’obligació de subministrament d’informació.
1. Les administracions públiques estan obligades a
facilitar la informació que preveuen aquest Reglament, en
compliment del que estableix l’article 4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
l’article 20 de la Llei general de subvencions i les altres
normes nacionals o comunitàries que imposin aquest
deure de cooperació i assistència recíproca.
2. Si com a conseqüència de l’incompliment de
l’obligació que preveu l’apartat anterior, es dóna la concessió d’una subvenció a un beneficiari inclòs en una
causa que, si s’hagués conegut, hauria provocat la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari en els termes
que estableixen la Llei i les normes reguladores de la subvenció, o s’impedeixi conèixer els òrgans administratius
l’existència de casos d’incompliment de les regles de
finançament previstes a la Llei general de subvencions i
en les normes reguladores de la subvenció, ha de respondre l’òrgan administratiu o organisme o entitat pública
obligat al subministrament de la informació assenyalat a
l’article 36, apartats 1 i 2, en els termes previstos a la legislació vigent, sense perjudici de la responsabilitat directa
que atribueix la Llei esmentada als beneficiaris de la subvenció.
3. Així mateix l’òrgan obligat al subministrament
d’informació ha de respondre quan com a resultat de l’incompliment d’aquest deure s’hagi atorgat la condició
d’entitat col·laboradora a la persona inclosa en alguna
causa de les previstes a l’article 13 de la Llei general de
subvencions, sense perjudici de la responsabilitat directa
que correspon, si s’escau, a aquesta.
Article 41. Accés a la base de dades nacional de subvencions.
1. Els usuaris autoritzats dels òrgans obligats a què
es refereixen els apartats 1 i 2 de l’article 36 d’aquest
Reglament, poden consultar, respecte a cada potencial
beneficiari, la informació disponible a la base de dades
sobre
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a) Les persones o entitats en què es doni alguna de
les circumstàncies que preveu l’article 13.2, paràgrafs a),
c) i h) de la Llei general de subvencions.
b) La convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari, la quantitat atorgada i l’efectivament percebuda i
la finalitat de les subvencions de les quals hagin estat
beneficiaris.
c) Els lliuraments dineraris sense contraprestació
rebuts.
2. Igualment, els usuaris autoritzats de cadascun
dels òrgans obligats a què es refereixen els apartats 1 i 2
de l’article 36 d’aquest Reglament poden consultar la
informació subministrada per aquells.
3. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de proporcionar periòdicament a l’òrgan sol·licitant
de les autoritzacions d’accés, informació sobre les consultes realitzades pels usuaris del seu àmbit, a fi de verificarne la necessitat i l’oportunitat. Qualsevol constatació de la
utilització de la base de dades nacional de subvencions
per a fins diferents als establerts a l’article 20 de la Llei
general de subvencions, dóna lloc per part de l’òrgan
esmentat a l’adopció de les mesures que tant en l’àmbit
administratiu com judicial siguin procedents a fi de depurar les possibles responsabilitats que s’hagin pogut produir.
4. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, les intervencions generals de defensa i de Seguretat
Social, així com les intervencions generals de comunitats
autònomes i intervencions de les administracions locals
poden consultar, per als fins previstos a l’article 20 de la
Llei general de subvencions, la informació disponible
sobre beneficiaris a la base de dades.
5. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de posar a disposició de cadascun dels òrgans de
l’apartat 4.a) de l’article 36 d’aquest Reglament la informació registrada a la base de dades amb l’abast, el contingut, el format i la periodicitat que s’indiquen en aquest
mateix apartat, i amb les especificitats que es determinin
en col·laboració amb les administracions públiques afectades, i ha d’entendre aquesta prestació en reciprocitat al
subministrament de la informació regulada en aquest
Reglament.
Aquesta comunicació ha d’incloure tota la informació
aportada pel respectiu òrgan, així com la de les subvencions i lliuraments dineraris sense contraprestació aplicats al seu àmbit territorial. Igualment s’ha de proporcionar informació sobre les circumstàncies que preveu
l’article 13.2, paràgrafs a), c) i h) de la Llei general de subvencions, referides als beneficiaris inclosos a la comunicació.
La posada d’aquesta informació a disposició dels
òrgans de l’apartat 4.a) de l’article 36 d’aquest Reglament
s’ha d’efectuar trimestralment a través del sistema d’informació que determini la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, d’acord amb les especificacions i el
format que s’estableixin en desplegament d’aquest Reial
decret. La informació ha d’estar referida a la situació de la
base de dades als dos mesos següents a la finalització de
cada trimestre natural.
6. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha d’atendre els requeriments de cessió de dades que
tinguin per objecte la col·laboració amb els diferents
poders de l’Estat en els termes establerts a l’article 20.4 de
la Llei general de subvencions. Amb aquesta finalitat, es
poden autoritzar accessos directes a la base de dades
nacional de subvencions en les condicions i d’acord amb
el procediment establert per a l’accés a les bases de dades
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
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SECCIÓ 7a

GARANTIES

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

Garanties en procediments de selecció
d’entitats col·laboradores

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

Garanties en pagaments anticipats
i abonaments a compte

Article 45. Exigència de garanties en pagaments a
compte o anticipats.
D’acord amb el que estableix l’article 17 de la Llei,
quan les bases reguladores prevegin la possibilitat de fer
pagaments a compte o anticipats, poden establir un règim
de garanties dels fons lliurats.
Article 46. Import de les garanties.
La garantia s’ha de constituir per un import igual a la
quantitat del pagament a compte o anticipat, incrementada en el percentatge que s’estableixi en les bases reguladores i que no pot superar el 20 per cent d’aquesta
quantitat.
Article 47. Extensió de les garanties.
Les garanties han de respondre de l’import de les
quantitats abonades a compte o de les quantitats anticipades i dels interessos de demora.
Article 48. Formes de constitució de les garanties.
Quan les bases reguladores exigeixin la prestació de
garanties en cas de pagaments a compte o anticipats,
s’han de constituir, a disposició de l’òrgan concedent, en
les modalitats i amb les característiques i requisits establerts al Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament de la caixa general de dipòsits.
Article 49. Garanties prestades per tercers.
1. Únicament són admissibles les garanties presentades per tercers quan el fiador presti fiança amb caràcter
solidari, i renunciï expressament al dret d’excussió.
2. L’avalista o assegurador es considera part interessada en els procediments que afectin directament la
garantia prestada en els termes que preveu la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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2. Quan les subvencions s’hagin concedit per representacions a l’exterior, i sense perjudici de les especialitats que es puguin establir a l’empara de la disposició
addicional divuitena de la Llei, les garanties s’han de
dipositar a les seus de la respectiva missió diplomàtica
permanent o oficina consular.
Article 51. Execució de les garanties.
1. Una vegada acordat el reintegrament per l’òrgan
competent i transcorregut el termini previst per a l’ingrés
en període voluntari, aquest ha de sol·licitar la seva confiscació ajustant-se en el seu import al que resulti del que
preveu l’article 37 de la Llei.
2. La Caixa General de Dipòsits, o la caixa o establiment públic equivalent de l’entitat local, segons l’Administració davant la qual hagi de tenir efecte la garantia, ha
d’executar les garanties a instància de l’òrgan competent
per acordar el reintegrament de les quantitats anticipades
d’acord amb els procediments establerts a la normativa
reguladora.
3. Quan la garantia no sigui suficient per satisfer les
responsabilitats a les quals està afecta, l’Administració ha
de procedir al cobrament de la diferència continuant el
procediment administratiu de constrenyiment, d’acord
amb el que estableixen les respectives normes de recaptació.
Article 52.

Cancel·lació de les garanties.

1. Les garanties regulades en aquesta subsecció es
cancel·len per acord de l’òrgan concedent en els casos
següents:
a) Una vegada comprovada de conformitat l’adequada justificació de l’avançament, tal com regula l’article
84 d’aquest Reglament.
b) Quan s’hagin reintegrat les quantitats anticipades
en els termes previstos a l’article 37 de la Llei.
2. La cancel·lació ha de ser acordada dins els terminis màxims següents:
a) Tres mesos des del reintegrament o liquidació de
l’avançament.
b) Sis mesos des que tingui entrada a l’Administració la justificació presentada pel beneficiari, i aquesta no
s’hagi pronunciat sobre la seva adequació o hagi iniciat el
procediment de reintegrament.
3. Aquests terminis se suspenen quan es realitzin
requeriments o se sol·licitin aclariments respecte a la justificació presentada, i es reprenen en el moment en què
siguin atesos.
4. L’Administració ha de reemborsar, amb l’acreditació prèvia del seu import, el cost del manteniment de les
garanties quan aquestes s’estenguin, per causes no imputables a l’interessat, més enllà dels terminis previstos a
l’apartat 2 d’aquest article d’acord amb el que preveu l’article 33 de la Llei 58/2003, de 17 desembre, general tributària.
Subsecció 3a Garanties en compliment de compromisos assumits per beneficiaris i entitats col·laboradores

Article 50. Constitució de les garanties.

Article 53. Garanties en compliment de compromisos
assumits per entitats col·laboradores.

1. Les garanties s’han de constituir a la Caixa General de Dipòsits o a les seves sucursals, enquadrades a les
delegacions d’Economia i Hisenda, o als establiments
públics equivalents de les entitats locals, segons l’Administració davant la qual hagin de tenir efecte.

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

TÍTOL I
Procediment de concessió
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 55. Procediments de concessió de subvencions.
1. El procediment ordinari de concessió de subvencions és el de concurrència competitiva, que preveu l’article 22.1 de la Llei.
No obstant això, les bases reguladores de la subvenció poden exceptuar del requisit de fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixin els
requisits establerts per al cas que el crèdit consignat a la
convocatòria sigui suficient, atenent el nombre de sollicituds una vegada finalitzat el termini de presentació.
2. Les subvencions només es poden concedir en
forma directa en els casos previstos a l’article 22.2 de la
Llei.
Article 56. Tramitació anticipada.
1. La convocatòria es pot aprovar en un exercici pressupostari anterior a aquell en què hagi de tenir lloc la
resolució d’aquesta, sempre que l’execució de la despesa
es realitzi en la mateixa anualitat en què es produeix la
concessió i es compleixi alguna de les circumstàncies
següents:
a) Hi hagi normalment crèdit adequat i suficient per
a la cobertura pressupostària de la despesa de què es
tracti en els pressupostos generals de l’Estat.
b) Hi hagi crèdit adequat i suficient en el projecte de
pressupostos generals de l’Estat que hagi estat sotmès a
l’aprovació de les Corts Generals corresponent a l’exercici
següent, en el qual s’ha d’adquirir el compromís de despesa com a conseqüència de l’aprovació de la resolució
de concessió.
2. En aquests casos, la quantia total màxima que
figuri a la convocatòria té caràcter estimat per la qual cosa
s’hi ha de fer constar expressament que la concessió de
les subvencions està condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió. En els casos en què el crèdit pressupostari que
resulti aprovat a la Llei de pressupostos sigui superior a la
quantia inicialment estimada, l’òrgan gestor pot decidir la
seva aplicació o no a la convocatòria, prèvia tramitació
del corresponent expedient de despesa abans de la resolució, sense necessitat de nova convocatòria.
3. A l’expedient de despesa que es tramiti amb
caràcter previ a la convocatòria, el certificat d’existència
de crèdit ha de ser substituït per un certificat expedit per
l’oficina pressupostària del departament ministerial en
què es faci constar que hi concorre alguna de les circumstàncies esmentades a l’apartat 1 d’aquest article.
4. Els efectes de tots els actes de tràmit dictats en
l’expedient de despesa s’entenen condicionats al fet que
en dictar-se la resolució de concessió, subsisteixin les
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mateixes circumstàncies de fet i de dret existents en el
moment en què es van produir els actes esmentats.
Article 57. Subvencions plurianuals.
1. Es pot autoritzar la convocatòria de subvencions la
despesa de les quals sigui imputable a exercicis posteriors a aquell en què es dicti la resolució de concessió.
2. A la convocatòria s’hi ha d’indicar la quantia total
màxima que es concedeix, així com la seva distribució
per anualitats, dins els límits fixats a l’article 47 de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, atenent el moment en què es prevegi fer la despesa derivada de les subvencions que es concedeixin. La distribució té caràcter estimat quan les normes reguladores
hagin previst la possibilitat dels sol·licitants d’optar pel
pagament anticipat. La modificació de la distribució inicialment aprovada requereix la tramitació del corresponent
expedient de reajustament d’anualitats.
3. Quan s’hagi previst expressament a la normativa
reguladora la possibilitat d’efectuar pagaments a compte,
en la resolució de concessió d’una subvenció plurianual
s’ha d’assenyalar la distribució per anualitats de la quantia atenent el ritme d’execució de l’acció subvencionada.
La imputació a cada exercici s’ha de fer amb l’aportació
prèvia de la justificació equivalent a la quantia que correspongui. L’alteració del calendari d’execució acordat a la
resolució es regeix pel que disposa l’article 64 d’aquest
Reglament.
CAPÍTOL II
Procediment de concessió en règim de concurrència
competitiva
Article 58. Aprovació de la despesa per una quantia
màxima i distribució entre crèdits pressupostaris.
1. La convocatòria ha de fixar necessàriament la
quantia total màxima destinada a les subvencions convocades i els crèdits pressupostaris als quals s’imputen.
No es poden concedir subvencions per un import
superior a la quantia total màxima fixada a la convocatòria sense que prèviament es faci una nova convocatòria,
llevat del cas previst a l’apartat següent.
2. Excepcionalment, la convocatòria pot fixar, a més
de la quantia total màxima dins dels crèdits disponibles,
una quantia addicional l’aplicació de la qual a la concessió
de subvencions no requereix una nova convocatòria.
La fixació i la utilització d’aquesta quantia addicional
està sotmesa a les regles següents:
a) És admissible la fixació de la quantia addicional a
què es refereix aquest apartat quan els crèdits als quals
sigui imputable no estiguin disponibles en el moment de
la convocatòria però la disponibilitat dels quals es prevegi
obtenir en qualsevol moment anterior a la resolució de
concessió pel fet de dependre d’un augment dels crèdits
derivat de:
1r Haver-se presentat en convocatòries anteriors sollicituds d’ajudes per un import inferior a la despesa inicialment prevista per a aquestes, segons el certificat de
l’òrgan designat per a la instrucció del procediment, sempre que es tracti de convocatòries amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris o a aquells la transferència dels
quals pugui ser acordada pel ministre respectiu, d’acord
amb l’article 63.1.a) de la Llei general pressupostària.
2n Haver-se resolt convocatòries anteriors per un
import inferior a la despesa inicialment prevista per a
aquestes, sempre que es tracti de convocatòries amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris o a aquells la
transferència dels quals pugui ser acordada pel ministre
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respectiu, d’acord amb l’article 63.1.a) de la Llei general
pressupostària.
3r Haver-se reconegut o liquidat obligacions derivades de convocatòries anteriors per un import inferior a la
subvenció concedida, sempre que es tracti de convocatòries amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris o a
aquells la transferència dels quals pugui ser acordada pel
ministre respectiu, d’acord amb l’article 63.1.a) de la Llei
general pressupostària.
4t Haver-se incrementat l’import del crèdit pressupostari disponible com a conseqüència d’una generació,
una ampliació o una incorporació de crèdit.
b) La convocatòria ha de fer constar expressament
que l’efectivitat de la quantia addicional està condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit com a
conseqüència de les circumstàncies abans assenyalades
i, si s’escau, prèvia aprovació de la modificació pressupostària que sigui procedent, en un moment anterior a la
resolució de la concessió de la subvenció.
3. Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció s’ha de tramitar l’oportú expedient de despesa per la
quantia total màxima que s’hi fixi. Una vegada es declari
la disponibilitat del crèdit corresponent a la quantia que,
si s’escau, s’hagi previst amb caràcter addicional d’acord
amb l’apartat anterior, s’ha de tramitar el corresponent
expedient de despesa per l’import declarat disponible.
4. Quan la quantia total màxima de les subvencions
convocades es distribueixi entre diferents crèdits pressupostaris i s’atorgui expressament a l’esmentada distribució el caràcter estimatiu, l’alteració de la distribució no
necessita una nova convocatòria però sí les modificacions
que siguin procedents en l’expedient de despesa abans
de la resolució de la concessió.
5. En les convocatòries en les quals, dins els límits
assenyalats als apartats anteriors, s’hagi fixat a la convocatòria una quantia addicional o s’hagi atribuït caràcter
estimatiu a la distribució de la quantia màxima entre diferents crèdits pressupostaris, l’òrgan concedent ha de
publicar la declaració de crèdits disponibles i la distribució definitiva, respectivament, amb caràcter previ a la
resolució de concessió en els mateixos mitjans que la
convocatòria, sense que aquesta publicitat impliqui
l’obertura d’un termini per presentar noves sol·licituds ni
l’inici d’un nou còmput de termini per resoldre.
Article 59.

Convocatòria oberta.

1. Es denomina convocatòria oberta l’acte administratiu pel qual s’acorda de manera simultània la realització de diversos procediments de selecció successius al
llarg d’un exercici pressupostari, per a una mateixa línia
de subvenció.
2. En la convocatòria oberta s’ha de concretar el
nombre de resolucions successives que s’han de dictar i,
per a cada una d’aquestes:
a) L’import màxim que s’ha d’atorgar.
b) El termini màxim de resolució de cadascun dels
procediments.
c) El termini en què, per a cada una d’aquestes, es
poden presentar les sol·licituds.
3. L’import màxim per atorgar en cada període s’ha
de fixar atenent la seva durada i el volum de sol·licituds
previstes.
4. Cadascuna de les resolucions ha de comparar les
sol·licituds presentades en el corresponent període de
temps i acordar l’atorgament sense superar la quantia
que per a cada resolució s’hagi establert en la convocatòria oberta.
5. Quan a la finalització d’un període s’hagin concedit les subvencions corresponents i no s’hagi esgotat
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l’import màxim a atorgar, es pot traslladar la quantitat no
aplicada a les posteriors resolucions que es dictin.
Per poder fer ús d’aquesta possibilitat s’han de complir els requisits següents:
a) Ha d’estar expressament previst a les bases reguladores, on s’han de recollir a més els criteris per a l’assignació dels fons no utilitzats entre els períodes restants.
b) Una vegada dictada la resolució, l’òrgan concedent ha d’acordar expressament les quanties que s’han
de traslladar i el període en què s’han d’aplicar.
c) La utilització d’aquesta possibilitat no pot suposar
en cap cas menyscabament dels drets dels sol·licitants del
període d’origen.
Article 60. Criteris de valoració.
1. A les bases reguladores s’han de recollir els criteris de valoració de les sol·licituds. Quan es tingui en consideració més d’un criteri, s’ha de precisar la ponderació
relativa atribuïda a cadascun d’aquests. En el cas que el
procediment de valoració s’articuli en diverses fases,
també s’ha d’indicar en quines d’aquestes s’han d’anar
aplicant els diferents criteris, així com el límit mínim de
puntuació exigit al sol·licitant per continuar el procés de
valoració.
2. Quan per raons degudament justificades no sigui
possible precisar la ponderació atribuïble a cadascun dels
criteris escollits, s’ha de considerar que tots aquests
tenen el mateix pes relatiu per fer la valoració de les sollicituds.
Article 61. Determinació de l’activitat que ha de fer el
beneficiari.
Quan la subvenció tingui per objecte impulsar una
determinada activitat del beneficiari, s’entén compromès
a fer l’esmentada activitat en els termes plantejats a la
seva sol·licitud, amb les modificacions que, si s’escau,
hagi acceptat l’Administració al llarg del procediment de
concessió o durant el període d’execució, sempre que les
modificacions no alterin la finalitat perseguida amb la
seva concessió.
1. Si l’Administració proposa al sol·licitant la reformulació de la seva sol·licitud prevista a l’article 27 de la Llei, i
aquest no contesta en el termini que aquella li hagi atorgat,
s’ha de mantenir el contingut de la sol·licitud inicial.
2. En el cas que l’Administració, al llarg del procediment de concessió, proposi la modificació de les condicions o la forma de realització de l’activitat proposada pel
sol·licitant, ha de recollir del beneficiari l’acceptació de la
subvenció. L’acceptació s’entén atorgada si a la proposta
de modificació queden clarament explicitades les condicions i el beneficiari no hi manifesta la seva oposició dins
el termini de 15 dies des de la notificació d’aquesta, i sempre, en tot cas, que no es danyi el dret d’un tercer.
Article 62.

Contingut de la resolució.

En la resolució de concessió han de quedar clarament
identificats els compromisos assumits pels beneficiaris;
quan l’import de la subvenció i la seva percepció depenguin de la realització per part del beneficiari d’una activitat
proposada per ell mateix, ha de quedar clarament identificada aquesta proposta o el document on es va formular.
Article 63.

Resolució.

1. L’òrgan competent ha de resoldre el procediment
de concessió en el termini de quinze dies des de la data
d’elevació de la proposta de resolució, i d’acord amb el
que preveu l’article 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
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bre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i, si s’escau, en la
corresponent norma o convocatòria.
2. Mitjançant resolució s’ha d’acordar tant l’atorgament de les subvencions, com la desestimació i la no-concessió, per desistiment, renúncia al dret o impossibilitat
material sobrevinguda. La resolució de concessió posa fi
a la via administrativa, excepte en els casos establerts a la
Llei o que estiguin determinats en les corresponents
bases reguladores.
3. Quan així s’hagi previst a les bases reguladores, la
resolució de concessió, a més de contenir els sol·licitants
als quals es concedeix la subvenció i la desestimació
expressa de les altres sol·licituds, pot incloure una relació
ordenada de totes les sol·licituds que, tot i complir les
condicions administratives i tècniques establertes a les
bases reguladores per adquirir la condició de beneficiari,
no hagin estat estimades perquè excedeixen la quantia
màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació
de la puntuació atorgada a cadascuna d’aquestes en funció dels criteris de valoració previstos.
En aquest cas, si algun dels beneficiaris renuncia a la
subvenció, l’òrgan concedent ha d’acordar, sense necessitat de fer una nova convocatòria, la concessió de la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents a aquell en
ordre de la seva puntuació, sempre que amb la renúncia
per part d’algun dels beneficiaris, s’hagi alliberat crèdit
suficient per atendre com a mínim una de les sol·licituds
denegades.
L’òrgan concedent de la subvenció ha de comunicar
aquesta opció als interessats, a fi que accedeixin a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de deu
dies. Una vegada acceptada la proposta per part del sollicitant o sol·licitants, l’òrgan administratiu ha de dictar
l’acte de concessió i procedir a la seva notificació en els
termes establerts a la Llei general de subvencions i en
aquest Reglament.
Article 64. Modificació de la resolució.
1. Una vegada dictada la resolució de concessió, el
beneficiari pot sol·licitar-ne la modificació del contingut si
hi concorren les circumstàncies previstes a aquests efectes a les bases reguladores, tal com estableix l’article 17.3
l) de la Llei, que es pot autoritzar sempre que no danyi
drets d’un tercer.
2. La sol·licitud s’ha de presentar abans que s’acabi
el termini per a la realització de l’activitat.
CAPÍTOL III
Procediment de concessió directa
Article 65. Procediment de concessió de les subvencions
previstes nominativament en els pressupostos.
1. Als efectes del que disposa l’article 22.2 a) de la
Llei general de subvencions, són subvencions previstes
nominativament en els pressupostos generals de l’Estat,
de les comunitats autònomes o de les entitats locals,
aquelles l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari de les quals estiguin determinats expressament en
l’estat de despeses del pressupost.
2. A l’Administració General de l’Estat, a les entitats
locals i als organismes públics vinculats o dependents de
totes dues és aplicable a les subvencions esmentades, en
defecte de normativa especifica que en reguli la concessió, el que preveuen la Llei general de subvencions i
aquest Reglament, llevat del que en una i altra afecti l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència.
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3. El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions l’inicia d’ofici el centre gestor del crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció, o a instància de
l’interessat, i s’acaba amb la resolució de concessió o el
conveni.
En qualsevol dels casos que preveu aquest apartat,
l’acte de concessió o el conveni té el caràcter de bases
reguladores de la concessió als efectes del que disposa la
Llei general de subvencions.
La resolució o, si s’escau, el conveni ha d’incloure els
aspectes següents:
a) Determinació de l’objecte de la subvenció i dels
seus beneficiaris, d’acord amb l’assignació pressupostària.
b) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i
la quantia de la subvenció, individualitzada, si s’escau,
per a cada beneficiari si són diversos.
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
d) Terminis i formes de pagament de la subvenció,
possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments
a compte, així com el règim de garanties que, si s’escau,
han d’aportar els beneficiaris.
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.
Article 66. Subvencions de concessió directa imposada
a l’Administració per una norma de rang legal.
1. Les subvencions de concessió directa l’atorgament o la quantia de les quals estigui imposat a l’Administració per una norma de rang legal, es regeixen per la
norma esmentada i per les altres d’aplicació específica a
l’Administració corresponent.
A l’Administració General de l’Estat, a les entitats
locals i als organismes públics vinculats o dependents de
totes dues els és aplicable supletòriament en defecte del
que disposa aquella normativa el que preveuen la Llei
general de subvencions i aquest Reglament, llevat del que
en una i altra afecti l’aplicació dels principis de publicitat i
concurrència.
2. Quan la Llei que en determini l’atorgament es
remeti per a la seva instrumentació a la formalització d’un
conveni de col·laboració entre l’entitat concedent i els
beneficiaris, li és aplicable el que disposa l’apartat 3 de
l’article 65 d’aquest Reglament.
3. Perquè sigui exigible el pagament de les subvencions a què es refereix aquest article és necessària l’existència del crèdit adequat i suficient en l’exercici corresponent.
Article 67. Subvencions de concessió directa en què
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.
1. Es poden concedir directament, amb caràcter
excepcional, les subvencions a què es refereix la lletra c)
de l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei general de subvencions.
A l’Administració General de l’Estat, a les entitats
locals i als organismes públics vinculats o dependents
d’aquelles els és aplicable el que preveuen la Llei general
de subvencions i aquest Reglament, llevat del que en una
i altra afecti l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència.
2. D’acord amb l’article 28.3 de la Llei general de
subvencions, a l’Administració General de l’Estat i als

Suplement núm. 17

organismes públics que en depenen o hi estan vinculats,
el Consell de ministres ha d’aprovar per reial decret, a
proposta del ministre competent i amb l’informe previ del
Ministeri d’Economia i Hisenda, les normes especials
reguladores de les subvencions.
El reial decret esmentat té el caràcter de bases reguladores de les subvencions que estableix, i ha d’incloure els
aspectes esmentats a l’apartat 3 de l’article 28 de la Llei
general de subvencions.
3. L’elaboració del Reial decret a què fa referència
l’apartat anterior s’ha d’ajustar al procediment que regula
l’article 24 de Llei 50/1997, de 27 de novembre, del
Govern.
L’expedient ha d’incloure, a més dels documents que
estableix el precepte legal esmentat, els següents:
a) Una memòria de l’òrgan gestor de les subvencions, competent per raó de la matèria, justificativa del
caràcter singular de les subvencions, de les raons que
acrediten l’interès públic, social, econòmic o humanitari,
o altres que justifiquen la dificultat de la seva convocatòria publica.
b) L’informe del Ministeri d’Economia i Hisenda, que
ha de ser l’últim que s’emeti amb caràcter previ a l’elevació de l’expedient amb el projecte de disposició al Consell
de ministres, llevat que sigui preceptiu recollir el dictamen del Consell d’Estat.
4. Si per atendre les obligacions de contingut econòmic que derivin de la concessió de les subvencions és
necessari una modificació pressupostària prèvia, el corresponent expedient s’ha de tramitar en la forma que
estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària, una vegada aprovat el reial decret corresponent.

TÍTOL II
Procediment de gestió i justificacióde subvencions
CAPÍTOL I
Subcontractació
Article 68. Subcontractació de les activitats subvencionades.
1. La realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari sense altres excepcions que
les establertes a les bases reguladores, dins els límits
fixats a l’article 29 de la Llei general de subvencions i en
aquest Reglament. Si les bases reguladores permeten la
subcontractació sense establir límits quantitatius, el beneficiari no pot subcontractar més del 50 per 100 de l’import
de l’activitat subvencionada, sumant els preus de tots els
subcontractes.
2. Als efectes del que disposa l’article 29.7.d) de la
Llei general de subvencions, es considera que hi ha vinculació amb les persones físiques o jurídiques o agrupacions sense personalitat en les quals concorri alguna de les
circumstàncies següents:
a) Persones físiques unides per relació conjugal o
persones lligades amb una relació d’afectivitat anàloga,
parentiu de consanguinitat fins al quart grau o d’afinitat
fins al segon.
b) Les persones físiques i jurídiques que tinguin una
relació laboral retribuïda mitjançant pagaments periòdics.
c) Ser membres associats del beneficiari a què es
refereix l’apartat 2 i membres o partícips de les entitats
sense personalitat jurídica a què es refereix l’apartat 3 de
l’article 11 de la Llei general de subvencions.
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d) Una societat i els seus socis majoritaris o els seus
consellers o administradors, així com els cònjuges o les
persones lligades amb una relació d’afectivitat anàloga i
familiars fins al quart grau de consanguinitat o d’afinitat
fins al segon.
e) Les societats que, d’acord amb l’article 4 de la Llei
24/1988, de 28 de juliol, reguladora del mercat de valors,
compleixin les circumstàncies requerides per formar part
del mateix grup.
f) Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i els seus representants legals, patrons o els qui
n’exerceixin l’administració, així com els cònjuges o les
persones lligades amb una relació d’afectivitat anàloga i
familiars fins al quart grau de consanguinitat o d’afinitat
fins al segon.
g) Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i les persones físiques, jurídiques o agrupacions
sense personalitat que d’acord amb normes legals, estatutàries o acords contractuals tinguin dret a participar en
més d’un 50 per cent en el benefici de les primeres.
3. L’Administració pot comprovar, dins el període de
prescripció, el cost, així com el valor de mercat de les activitats subcontractades a l’empara de les facultats que li
atribueixen els articles 32 i 33 de la Llei general de subvencions.
CAPÍTOL II
Justificació de subvencions
SECCIÓ 1a DISPOSICIONS GENERALS
Article 69. Modalitats de justificació de la subvenció.
La justificació pel beneficiari del compliment de les
condicions imposades i de la consecució dels objectius
previstos a l’acte de concessió de la subvenció, pot revestir les modalitats següents:
1) Compte justificatiu, que ha d’adoptar una de les
formes previstes a la secció 2a d’aquest capítol.
2) Acreditació per mòduls.
3) Presentació d’estats comptables.
Article 70. Ampliació del termini de justificació.
1. L’òrgan concedent de la subvenció pot atorgar,
llevat de precepte en contra contingut a les bases reguladores, una ampliació del termini establert per a la presentació de la justificació, que no excedeixi la meitat d’aquest
i sempre que amb això no es perjudiquin drets de tercer.
2. Les condicions i el procediment per a la concessió
de l’ampliació són els establerts a l’article 49 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
3. Transcorregut el termini establert de justificació
sense haver-se presentat aquesta davant l’òrgan administratiu competent, aquest ha de requerir el beneficiari perquè en el termini improrrogable de quinze dies sigui presentada als efectes previstos en aquest capítol. La falta de
presentació de la justificació en el termini establert en
aquest apartat comporta l’exigència del reintegrament i
altres responsabilitats establertes a la Llei general de subvencions. La presentació de la justificació en el termini
addicional establert en aquest apartat no eximeix el beneficiari de les sancions que, d’acord amb la Llei general de
subvencions, corresponguin.
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Article 71. Forma de justificació.
1. La justificació de la subvenció té l’estructura i
l’abast que es determini en les corresponents bases reguladores.
2. Quan l’òrgan administratiu competent per a la
comprovació de la subvenció apreciï l’existència de defectes solucionables en la justificació presentada pel beneficiari, ho ha de posar en el seu coneixement i li ha de
concedir un termini de deu dies per corregir-los.
SECCIÓ 2a
Subsecció 1a

DEL COMPTE JUSTIFICATIU

Compte justificatiu amb aportació de
justificants de despesa

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

Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor

Article 74. Compte justificatiu amb aportació d’informe
d’auditor.
1. Les bases reguladores de la subvenció poden preveure una reducció de la informació que cal incorporar a
la memòria econòmica a què es refereix l’apartat 2 de
l’article 72 d’aquest Reglament sempre que:
a) El compte justificatiu estigui acompanyat d’un
informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercent
en el Registre oficial d’auditors de comptes dependent de
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
b) L’auditor de comptes porti a terme la revisió del
compte justificatiu amb l’abast que es determini en les
bases reguladores de la subvenció i amb subjecció a les
normes d’actuació i supervisió que, si s’escau, proposi
l’òrgan que tingui atribuïdes les competències de control
financer de subvencions en l’àmbit de l’administració
pública concedent.
c) El compte justificatiu incorpori, a més de la memòria d’actuacions a què es refereix l’apartat 1 de l’article 72
d’aquest Reglament, una memòria econòmica abreujada.
2. En els casos en què el beneficiari estigui obligat a
auditar els seus comptes anuals per un auditor sotmès a
la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes, la
revisió del compte justificatiu l’ha de portar a terme el
mateix auditor, llevat que les bases reguladores prevegin
el nomenament d’un altre auditor.
3. En cas que el beneficiari no estigui obligat a auditar els seus comptes anuals, la designació de l’auditor de
comptes l’ha de fer ell mateix, llevat que les bases reguladores de la subvenció prevegin el seu nomenament per
l’òrgan concedent. La despesa derivada de la revisió del
compte justificatiu pot tenir la condició de despesa subvencionable quan així ho estableixin les esmentades
bases i fins al límit que s’hi fixi.
4. El beneficiari està obligat a posar a disposició de
l’auditor de comptes tots els llibres, registres i documents
que li siguin exigibles en aplicació del que disposa l’apartat f) de l’article 14.1 de la Llei general de subvencions,
així com a conservar-los a l’objecte de les actuacions de
comprovació i control previstes a la Llei.
5. El contingut de la memòria econòmica abreujada
s’ha d’establir a les bases reguladores de la subvenció, si
bé com a mínim ha de contenir un estat representatiu de
les despeses en què s’hagi incorregut en la realització de
les activitats subvencionades, degudament agrupades, i,
si s’escau, les quantitats inicialment pressupostades i les
desviacions esdevingudes.
6. Quan la subvenció tingui per objecte una activitat
o un projecte a realitzar a l’estranger, el règim previst en
aquest article i a l’article 80 d’aquest Reglament s’entén
referit a auditors exercents al país on s’hagi de portar a
terme la revisió, sempre que en aquest país hi hagi un
règim d’habilitació per a l’exercici de la professió i, si s’escau, sigui preceptiva l’obligació de sotmetre a auditoria
els seus estats comptables.
Si no existeix un sistema d’habilitació per a l’exercici
de la professió d’auditoria de comptes en aquest país, la
revisió que preveu aquest article la pot fer un auditor establert en aquest país, sempre que la seva designació la
porti a terme l’òrgan concedent d’acord amb uns criteris
tècnics que garanteixin l’adequada qualitat.
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Subsecció 3a
Article 75.

Compte justificatiu simplificat

Compte justificatiu simplificat.

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

DELS MÒDULS

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

DE LA PRESENTACIÓ D’ESTATS COMPTABLES

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

DE LA JUSTIFICACIÓ TELEMÀTICA DE SUBVENCIONS

Article 81. Ús de mitjans electrònics a la justificació de
les subvencions.
Es poden utilitzar mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics en els procediments de justificació de les subvencions sempre que a les bases reguladores se n’hagi
establert l’admissibilitat. A aquests efectes, les bases
reguladores han d’indicar els tràmits que, si s’escau,
puguin ser complimentats per via electrònica, informàtica
o telemàtica, i els mitjans electrònics i sistemes de comunicació utilitzables que s’han d’ajustar a les especificacions que s’estableixin per ordre del ministre d’Economia i
Hisenda.
SECCIÓ 6a

DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS PERCEBUDES
PER ENTITATS PÚBLIQUES ESTATALS

Article 82. Justificació de subvencions percebudes per
entitats públiques estatals.
1. Llevat que hi hagi un precepte en contra a les
bases reguladores, quan un organisme o ens del sector
públic estatal percebi d’una altra entitat pertanyent a
aquest mateix sector una subvenció sotmesa a la Llei
general de subvencions, la seva justificació s’ha de fer
d’acord amb el que preveu l’article 75 d’aquest Reglament, sense que sigui aplicable la quantia màxima de
60.000 euros que preveu l’apartat 1 i sempre que:
a) L’entitat perceptora estigui sotmesa a control
financer permanent de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
b) La modalitat de justificació de la subvenció revesteixi la forma de compte justificatiu previst a l’apartat a)
de l’article 69 d’aquest Reglament.
2. En l’àmbit del control financer permanent de cada
entitat s’han de revisar els sistemes i processos de justificació utilitzats, així com una mostra dels comptes justificatius presentats davant els òrgans administratius competents, tot això amb l’abast que es determini en el pla
anual previst a l’apartat 3 de l’article 159 de la Llei 47/2003,
de 26 de novembre, general pressupostària.
3. Si com a conseqüència de la revisió portada a
terme d’acord amb el que preveu l’apartat 2 d’aquest article, s’observa una falta de concordança entre els comptes
justificatius presentats i els registres comptables o justificants que les acrediten, s’han d’emetre informes separats
adreçats als òrgans concedents de les subvencions en
què s’han d’indicar aquests aspectes.
CAPÍTOL III
Despeses subvencionables
Article 83. Despeses subvencionables.
1. Es considera efectivament pagada la despesa, als
efectes de la seva consideració com a subvencionable,
amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a
favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb
el lliurament a aquests d’un efecte mercantil, garantit per
una entitat financera o companyia d’assegurances.
En tot cas si, realitzada l’activitat i finalitzat el termini
per justificar, s’ha pagat només una part de les despeses
en què s’hagi incorregut, als efectes de pèrdua del dret al
cobrament, s’aplica el principi de proporcionalitat.

2320

Dimarts 1 d’agost 2006

2. Si sent preceptiva la sol·licitud de diverses ofertes
d’acord amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 31 de la
Llei, aquestes no s’aporten o l’adjudicació s’ha fet, sense
la justificació adequada, en una que no sigui la més favorable econòmicament, l’òrgan concedent pot recollir una
taxació pericial del bé o servei, i són a càrrec del beneficiari les despeses que s’ocasionin. En aquest cas, la subvenció es calcula prenent com a referència el més petit
dels dos valors: el declarat pel beneficiari o el resultant de
la taxació.
3. Als efectes d’imputació de costos indirectes a l’activitat subvencionada, les bases reguladores, amb els
estudis econòmics previs que siguin procedents, poden
establir la fracció del cost total que es considera cost indirecte imputable a aquesta, cas en què l’esmentada fracció
de cost no requereix una justificació addicional.
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Article 86. Efectes de les alteracions de les condicions de
la subvenció en la comprovació de la subvenció.
1. Quan el beneficiari de la subvenció posi de manifest en la justificació que s’han produït alteracions de les
condicions tingudes en compte per a la seva concessió,
que no alterin essencialment la naturalesa o l’objectiu de
la subvenció, que hagin pogut donar lloc a la modificació
de la resolució d’acord amb el que estableix l’apartat 3.l)
de l’article 17 de la Llei general de subvencions, havent-se
omès el tràmit d’autorització administrativa prèvia per a
la seva aprovació, l’òrgan concedent de la subvenció pot
acceptar la justificació presentada, sempre que l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
2. L’acceptació de les alteracions per part de l’òrgan
concedent a l’acte de comprovació no eximeix el beneficiari de les sancions que puguin correspondre d’acord amb
la Llei general de subvencions.

CAPÍTOL IV
Comprovació de subvencions
Article 84. Comprovació de la justificació adequada de la
subvenció.
1. L’òrgan concedent de la subvenció ha de portar a
terme la comprovació de la justificació documental de la
subvenció, d’acord amb el mètode que s’hagi establert a
les seves bases reguladores, per a la qual cosa ha de revisar la documentació que obligatòriament hagi d’aportar el
beneficiari o l’entitat col·laboradora.
2. En els casos en què el pagament de la subvenció
es realitzi amb l’aportació prèvia del compte justificatiu,
en els termes previstos a l’article 72 d’aquest Reglament,
la comprovació formal per a la liquidació de la subvenció
pot comprendre exclusivament els documents següents:
a) la memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la
subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i
dels resultats obtinguts.
b) la relació classificada de les despeses i inversions
de l’activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, si s’escau, data de
pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb
un pressupost, s’han d’indicar les desviacions esdevingudes.
c) el detall d’altres ingressos o subvencions que
hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de
l’import i la seva procedència.
En el cas previst a l’apartat anterior, la revisió de les
factures o documents de valor probatori anàleg que, si
s’escau, formin part del compte justificatiu, han de ser
objecte de comprovació en els quatre anys següents
sobre la base d’una mostra representativa, sense perjudici de les especialitats que preveu l’apartat 3 de l’article
75 d’aquest Reglament.

Article 87. Taxació pericial contradictòria.
1. En el supòsit previst a l’article 33.4 de la Llei general de subvencions, l’Administració ha de sol·licitar al collegi, associació o corporació professional legalment reconeguda, tenint en compte la naturalesa dels béns o drets
a valorar, l’enviament d’una llista de col·legiats o associats disposats a actuar com a perits tercers. Elegit per sorteig públic el col·legiat o associat, les designacions posteriors s’han d’efectuar per ordre correlatiu.
Quan no hi hagi col·legi, associació o corporació professional competent per la naturalesa dels béns o drets a
valorar o professionals disposats a actuar com a perits
tercers, s’ha de sol·licitar al Banc d’Espanya la designació
d’una societat de taxació inscrita en el corresponent registre oficial.
2. El perit tercer pot exigir que, prèviament al desenvolupament de la seva tasca, es faci provisió de l’import
dels seus honoraris mitjançant dipòsit al Banc d’Espanya
o a l’organisme públic que determini l’òrgan concedent,
en el termini de 10 dies, i cadascuna de les parts està obligada a dipositar el 50 per cent de l’import de la provisió.
La falta de dipòsit per qualsevol de les parts suposa l’acceptació de la valoració realitzada pel perit de l’altra, sigui
quina sigui la diferència entre les dues valoracions.
Lliurada a l’Administració la valoració pel perit tercer,
s’ha de comunicar al beneficiari i, si està obligat al pagament dels honoraris d’acord amb el que preveu l’article 33
de la Llei general de subvencions se li ha de concedir un
termini de 15 dies per justificar el compliment de l’obligació. Si s’ha efectuat una provisió de fons en virtut del que
preveu el paràgraf anterior l’òrgan concedent ha d’autoritzar-ne la disposició. Quan els honoraris siguin de
compte de l’Administració, el beneficiari té dret al reintegrament de la quantitat que hagi dipositat i al rescabalament
de les despeses que el dipòsit li hagi pogut ocasionar.
CAPÍTOL V
Procediment de gestió pressupostària

Article 85. Comprovació de la realització de l’activitat i
del compliment de la finalitat que determinin la concessió i el gaudi de la subvenció.

Article 88.

1. L’òrgan concedent de la subvenció té l’obligació
d’elaborar anualment un pla anual d’actuació per comprovar la realització pels beneficiaris de les activitats subvencionades.
2. L’esmentat pla ha d’indicar si l’obligació de comprovació afecta la totalitat de les subvencions o bé una
mostra de les concedides i, en aquest últim cas, la forma
de selecció. També ha de contenir els principals aspectes
que s’han de comprovar i el moment de fer-ho.

1. El pagament de la subvenció l’ha de fer, amb la
justificació prèvia, el beneficiari, i en la part proporcional
a la quantia de la subvenció justificada, de la realització de
l’activitat, projecte, objectiu o adopció del comportament
per al qual es va concedir, en els termes que estableix la
normativa reguladora de la subvenció, llevat que d’acord
amb la naturalesa d’aquella, la normativa prevegi la possibilitat de fer pagaments anticipats, d’acord amb el que
preveu l’article 34.4 de la Llei general de subvencions.
Quan la subvenció es concedeixi en atenció a la concur-

Pagament de la subvenció.
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rència d’una determinada situació en el perceptor, no es
requereix altra justificació que l’acreditació d’acord amb
els mitjans que estableixi la normativa reguladora.
2. Amb caràcter general, llevat que les bases reguladores estableixin el contrari i en funció de les disponibilitats pressupostàries, s’han de fer pagaments anticipats en
els termes i les condicions previstos a l’article 34.4 de la
Llei general de subvencions en els casos de subvencions
destinades a finançar projectes o programes d’acció
social i cooperació internacional que es concedeixin a
entitats sense fins lucratius, o a federacions, confederacions o agrupacions d’aquestes, així com subvencions a
altres entitats beneficiàries sempre que no disposin de
recursos suficients per finançar transitòriament l’execució de l’activitat subvencionada.
3. A aquests efectes, s’ha d’incorporar a l’expedient
que es tramiti per al pagament total o parcial de la subvenció, la certificació expedida per l’òrgan encarregat del
seguiment d’aquella, en què quedi de manifest:
a) la justificació parcial o total d’aquesta, segons es
prevegi o no la possibilitat de fer pagaments fraccionats,
quan es tracti de subvencions de pagament posterior;
b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la
procedència del reintegrament de la subvenció o de la
pèrdua del dret al cobrament d’aquesta per alguna de les
causes que preveu l’article 37 de la Llei general de subvencions;
c) que no ha estat acordada per l’òrgan concedent
de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció dels
lliuraments de pagament o de les quantitats pendents
d’abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a
la mateixa subvenció.
4. Als efectes previstos a l’article 34.5 de la Llei general de subvencions, la valoració del compliment pel beneficiari de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social i del fet que no és deutor per resolució
de procedència de reintegrament, així com la seva forma
d’acreditació, s’ha d’efectuar en els mateixos termes previstos a la secció 3a del capítol III del títol preliminar
d’aquest Reglament sobre requisits per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora.
No és necessari aportar una nova certificació si l’aportada a la sol·licitud de concessió no ha excedit el termini
de sis mesos de validesa.
Article 89. Pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
1. Es produeix la pèrdua del dret al cobrament total o
parcial de la subvenció en el cas falta de justificació o de
concurrència d’alguna de les causes previstes a l’article 37
de la Llei general de subvencions.
2. El procediment per declarar la procedència de la
pèrdua del dret de cobrament de la subvenció és l’establert a l’article 42 de la Llei general de subvencions.
Article 90.
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TÍTOL III
Del reintegrament
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 91. Reintegrament per incompliment de les obligacions establertes amb motiu de la concessió de la
subvenció.
1. El beneficiari ha de complir tots i cadascun dels
objectius, activitats, i projectes, adoptar els comportaments que van fonamentar la concessió de la subvenció i
complir els compromisos assumits amb motiu d’aquesta.
Altrament ha de procedir al reintegrament total o parcial,
atenent els criteris establerts a les bases reguladores de la
subvenció.
2. Quan la subvenció s’hagi concedit per finançar
inversions o despeses de diferent naturalesa, l’execució
s’ha d’ajustar a la distribució acordada a la resolució de
concessió i, llevat que les bases reguladores o la resolució
de concessió estableixin una altra cosa, no es poden compensar uns conceptes amb altres.
3. En els casos previstos a l’apartat 1 de l’article 32
d’aquest Reglament, és procedent el reintegrament proporcional si el cost efectiu final de l’activitat és inferior al
pressupostat.
Article 92. Reintegrament per incompliment de l’obligació de justificació.
1. Quan transcorregut el termini atorgat per a la presentació de la justificació, aquesta no s’hagi efectuat, s’ha
d’acordar el reintegrament de la subvenció, amb el requeriment previ establert a l’apartat 3 de l’article 70 d’aquest
Reglament.
2. S’entén incomplerta l’obligació de justificar quan
l’Administració, en les seves actuacions de comprovació o
control financer, detecti que en la justificació realitzada
pel beneficiari s’hi han inclòs despeses que no responen
a l’activitat subvencionada, que no han suposat un cost
susceptible de subvenció, que han estat finançades per
altres subvencions o recursos, o que s’hagin justificat
mitjançant documents que no reflecteixen la realitat de
les operacions.
3. En aquests casos, sense perjudici de les responsabilitats que puguin correspondre, és procedent el reintegrament de la subvenció corresponent a cadascuna de les
despeses anteriors la justificació indeguda de les quals
hagi detectat l’Administració.

Devolució a iniciativa del perceptor.

S’entén per devolució voluntària la que realitzi el
beneficiari sense el requeriment previ de l’Administració.
A la convocatòria s’ha de donar publicitat dels mitjans
disponibles perquè el beneficiari pugui fer aquesta devolució.
Quan es produeixi la devolució voluntària, l’Administració ha de calcular els interessos de demora d’acord
amb el que preveu l’article 38 de la Llei general de subvencions i fins al moment en què se’n va produir la devolució efectiva per part del beneficiari.

Article 93. Reintegrament per incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió del finançament
públic rebut.
És procedent el reintegrament per incompliment de
l’adopció de les mesures de difusió del finançament
públic rebut quan el beneficiari no adopti les mesures
establertes en les bases reguladores ni les mesures alternatives proposades per l’Administració i previstes a l’article 31.3 d’aquest Reglament.
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CAPÍTOL II
Procediment de reintegrament
SECCIÓ 1a

DISPOSICIONS GENERALS

Article 94. Regles generals.
1. A l’acord pel qual s’iniciï el procediment de reintegrament, s’hi ha d’indicar la causa que determina el seu
inici, les obligacions incomplertes i l’import de la subvenció afectat.
2. L’acord ha de ser notificat al beneficiari o, si s’escau, a l’entitat col·laboradora, i se li ha de concedir un
termini de quinze dies perquè al·legui o presenti els documents que consideri pertinents.
3. L’inici del procediment de reintegrament interromp el termini de prescripció de què disposa l’Administració per exigir el reintegrament, d’acord amb el que
estableix l’article 39 de la Llei general de subvencions.
4. La resolució del procediment de reintegrament ha
d’identificar l’obligat al reintegrament, les obligacions
incomplertes, la causa de reintegrament que hi concorre
d’entre les previstes a l’article 37 de la Llei i l’import de la
subvenció a reintegrar, juntament amb la liquidació dels
interessos de demora.
5. La resolució ha de ser notificada a l’interessat i se
l’ha de requerir per fer el reintegrament corresponent en
el termini i en la forma que estableix el Reglament general
de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de
juliol.
Article 95. Quantitats a reintegrar per fundacions del
sector públic estatal, organismes o entitats de dret
públic vinculades o dependents de l’Administració
General de l’Estat.
Els deutes per raó d’acords de reintegrament que tinguin amb l’Administració General de l’Estat les fundacions del sector públic estatal o els organismes o entitats
de dret públic vinculats o dependents d’aquella es poden
extingir mitjançant la deducció dels seus imports en
futurs lliuraments o mitjançant la seva compensació amb
deutes de l’Administració General de l’Estat vençuts,
líquids i exigibles.
SECCIÓ 2a PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT A PROPOSTA DE LA
INTERVENCIÓ GENERAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
Article 96. Inici del procediment de reintegrament a proposta de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat.
1. Quan en l’informe emès per la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat, en l’exercici del control
financer de subvencions, s’hagi posat de manifest la concurrència d’alguna de les causes de reintegrament previstes a l’article 37 de la Llei general de subvencions, i s’hagi
proposat l’inici del procediment de reintegrament en els
termes establerts a l’article 51 de l’esmentada Llei, l’òrgan
gestor ha d’acordar l’inici del procediment de reintegrament o manifestar la discrepància amb la seva incoació,
en els termes establerts a la normativa reguladora del
control financer de subvencions.
2. L’acord d’inici del procediment de reintegrament
s’ha d’adoptar en el termini d’un mes des que es rebi l’informe i ha de traslladar el contingut de la proposta d’inici
de reintegrament formulada per la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat.
3. L’acord ha de ser notificat al beneficiari o a l’entitat
col·laboradora. Igualment, l’acord d’inici ha de ser comunicat a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

Suplement núm. 17

4. El transcurs del termini d’un mes previst a l’article
51 de la Llei general de subvencions sense que s’hagi iniciat el procediment de reintegrament en els termes previstos a l’article 94 d’aquest Reglament, o, si s’escau,
s’hagi plantejat l’oportuna discrepància, té els efectes
següents:
a) Queden automàticament aixecades les mesures
cautelars que s’hagin adoptat en el desplegament del
control financer.
b) No es considera interrompuda la prescripció per
les actuacions de control financer de les quals la proposta
d’inici del procediment porti causa.
c) L’òrgan gestor no queda alliberat de la seva obligació d’iniciar el procediment de reintegrament, sense
perjudici de les responsabilitats que derivin de la prescripció del dret a iniciar l’esmentat procediment com a
conseqüència de l’incompliment de l’obligació dins el termini.
Article 97. Tràmit d’al·legacions.
1. Rebuda la notificació de l’inici del procediment de
reintegrament, l’interessat pot presentar les al·legacions i
la documentació que consideri oportunes, respecte als
fets posats de manifest en l’informe de control financer
que van motivar l’inici del procediment.
2. No s’han de tenir en compte en el procediment
fets, documents o al·legacions presentats pel subjecte
controlat quan, havent pogut aportar-los en el control
financer, no ho hagi fet.
3. Quan el control financer hagi finalitzat com a conseqüència de resistència, excusa, obstrucció o negativa,
únicament són admissibles al·legacions i documentació
tendents a constatar que aquesta circumstància no es va
produir durant el control, sense que es pugui solucionar
la falta de col·laboració una vegada conclòs el control
financer.
Article 98.

Valoració d’al·legacions.

1. Si el beneficiari o el subjecte controlat no presenta
al·legacions, l’òrgan competent pot resoldre, sense cap
altre tràmit, el procediment de reintegrament, en els
mateixos termes que conté l’acord d’inici del procediment
i sense necessitat de traslladar la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat per a informe de reintegrament,
a què fa referència l’article següent.
2. En cas de presentació d’al·legacions, l’òrgan gestor ha d’expressar la seva opinió, indicant quin és segons
la seva opinió l’import exigible de reintegrament, i assenyalant les causes per les quals se separa, si s’escau, de
l’import inicialment exigit.
Article 99.

Informe de reintegrament.

1. Les al·legacions presentades pel beneficiari i l’opinió de l’òrgan gestor han de ser examinats per l’òrgan de
control que ha emès l’informe de control financer de subvencions i donen lloc a l’emissió de l’informe de reintegrament.
2. L’informe, que ha de ser emès en el termini d’un
mes des de la recepció completa de la documentació, ha
de prendre com a punt de partida l’informe de control
financer o, si s’escau, la resolució de la discrepància
manifestada, ha de valorar les al·legacions i l’opinió de
l’òrgan gestor i concloure concretant l’import de reintegrament a exigir.
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Article 100. Proposta de resolució de procediment de
reintegrament.
1. La proposta de resolució ha de traslladar el contingut de l’informe de reintegrament.
2. Quan l’òrgan gestor no comparteixi el criteri recollit en l’informe de reintegrament, amb caràcter previ a la
resolució, ha de tramitar la discrepància en els termes
establerts a l’article 155 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària.
Article 101. Resolució del procediment de reintegrament.
1. El règim de resolució del procediment de reintegrament s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 41 i 42
de la Llei general de subvencions.
2. Una vegada dictada resolució, i simultàniament a
la seva notificació a l’interessat, l’òrgan gestor ha de traslladar-la a la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, a través de l’òrgan controlador corresponent.
3. Als efectes del que preveu el segon paràgraf de
l’apartat 5 de l’article 51 de la Llei general de subvencions,
l’òrgan controlador pot requerir el gestor informació
sobre l’estat de tramitació dels expedients de reintegrament.

TÍTOL IV
Procediment sancionador
Article 102. Procediment sancionador.
1. El procediment administratiu sancionador a què
es refereix l’article 67 de la Llei és el que regula el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial decret 1398/1993, de 4
d’agost, tant en la seva modalitat d’ordinari com simplificat, amb les especialitats que preveuen la Llei esmentada
i aquest Reglament.
2. El procediment sancionador s’inicia d’ofici, com a
conseqüència de les actuacions previstes a l’article 67.2 de
la Llei i a l’article 11 del Reglament del procediment per a
l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial
decret 1398/1993, de 4 d’agost.
Els òrgans de control financer, en els termes que preveu l’article següent, i els òrgans i les entitats collaboradores que en l’exercici de les seves funcions coneguin de fets que puguin constituir infracció els han de
posar en coneixement dels òrgans competents per imposar les sancions. En les comunicacions s’hi han de fer
constar totes les circumstàncies que es considerin rellevants per a la qualificació de la infracció i s’han d’aportar
els mitjans de prova de què disposin.
3. Es consideren documents públics de valor probatori
en els termes previstos a l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, les diligències i els informes en què es documentin les actuacions de control financer a què es refereix l’article 50 de la
Llei general de subvencions.
Article 103. Tramitació del procediment sancionador a
proposta de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat.
1. Si com a resultat del control financer, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat emet una proposta d’inici d’expedient sancionador, l’òrgan competent
ha d’iniciar el procediment sancionador pels fets traslladats a la proposta. Alternativament, ha de comunicar a
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l’òrgan controlador els motius pels quals considera que
no és procedent la iniciació del procediment.
2. En cas que l’interessat presenti al·legacions, l’instructor ha de sol·licitar informe a la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, que té caràcter preceptiu i
determinant per a la resolució del procediment, als efectes previstos a l’article 17 del Reglament del procediment
per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel
Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost.
3. L’informe ha de ser emès per l’òrgan controlador
en el termini d’un mes.
4. De la mateixa manera s’ha de procedir en fase de
resolució del procediment sancionador quan l’òrgan competent per resoldre acordi la realització d’actuacions complementàries.
5. La resolució del procediment sancionador s’ha de
comunicar a la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat per conducte de l’òrgan controlador.
Disposició addicional primera. Règim jurídic dels convenis subscrits entre l’Administració General de l’Estat i
les societats mercantils i fundacions del sector públic
estatal per al seu finançament.
1. Els convenis que subscrigui l’Administració General de l’Estat amb societats mercantils i fundacions del
sector públic estatal per al seu finançament es regulen
d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 47/2003,
de 26 de novembre, general pressupostària.
2. El contingut del conveni de col·laboració ha d’incloure les matèries previstes a l’apartat 1 de l’article 68 de
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, si bé s’hi pot excloure alguna d’aquestes quan per raó
de l’objecte no sigui necessària la seva incorporació a
aquest.
3. L’incompliment dels compromisos assumits per
part de les societats mercantils i les fundacions del sector
públic estatal donen lloc als ajustos i les correccions que
s’estableixin en el mateix conveni.
4. Correspon a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat verificar la correcta i adequada execució
del conveni i dels resultats derivats de la seva aplicació,
d’acord amb el règim de control previst a l’apartat 1 de
l’article 171 de l’esmentada Llei. Aquest control no exclou
el que pugui correspondre als respectius departaments o
organismes dels quals depenguin les entitats que hagin
subscrit el conveni corresponent.
Disposició addicional segona. Crèdits concedits per
l’Administració de l’Estat a particulars sense interès o
amb interès inferior al de mercat.
1. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat i
dels organismes públics i altres entitats de dret públic
amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents
d’aquella, els ministres han d’aprovar, per als crèdits
dotats en els estats de despeses en els seus respectius
pressupostos, la normativa reguladora dels crèdits de
l’Administració a particulars sense interès o amb un interès inferior al de mercat i, si no, són aplicables les prescripcions de la Llei general de subvencions, en els termes
que preveu la disposició addicional sisena d’aquesta, tot
això sense perjudici del que disposa l’apartat 3 d’aquesta
disposició.
2. En cas que no hi hagi crèdit dotat inicialment, la
normativa reguladora l’aprova el Consell de ministres,
amb caràcter previ a la tramitació de la modificació pressupostària corresponent.
3. Per als crèdits sense interès o amb un interès inferior al del mercat que concedeix l’Institut de Crèdit Oficial
o altres entitats de dret públic dependents de l’Administració General de l’Estat, té naturalesa de normativa regu-
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ladora els procediments, instruccions o acords aprovats
per l’òrgan administratiu competent per a aquestes entitats, o els acords que a aquest efecte aprovi el seu Consell
General, el seu Consell d’Administració o òrgan directiu
equivalent.
Disposició addicional tercera. Pagaments de subvencions
i ajudes concedides amb càrrec als fons europeus
agrícoles.
El Fons Espanyol de Garantia Agrària ha de comunicar
a la base de dades nacional de subvencions informació
sobre les ajudes concedides amb càrrec a la Secció
Garantia del FEOGA o als fons FEAGA i FEADER que el
substitueixin, en suport informàtic amb l’abast i el format
previstos per la normativa comunitària, juntament amb
les taules descriptives necessàries per al correcte procés
d’aquesta informació, dins el primer trimestre de cada
any amb referència a l’exercici immediatament anterior.
La comunicació de les irregularitats i el seu seguiment
s’han de fer amb la freqüència, l’abast i el contingut que
estableixin els reglaments de la Unió Europea aplicables
a cada moment. Les comunicacions s’han d’adreçar a la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, amb el
format i en els suports que amb aquesta finalitat estableixi el centre directiu.
Disposició addicional quarta. Informació d’altres ajudes
comunitàries a la base de dades nacional de subvencions.
1. Per tal de donar compliment a les obligacions d’informació i seguiment que estableix la normativa comunitària, s’han d’incorporar a la base de dades nacional de
subvencions regulada als articles 35 a 41 d’aquest Reglament, la informació relativa a totes les ajudes rebudes de
la Unió Europea relatives a Fons Estructurals i Fons de
Cohesió.
2. La informació ha de ser remesa per les autoritats
de pagament, amb el format, l’abast i la periodicitat que
determini la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, en col·laboració amb les administracions públiques afectades.
Disposició addicional cinquena. Informació d’altres ajudes nacionals a la base de dades nacional de subvencions.
1. Conforme al deure de col·laboració que estableix
l’article 4.1.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’ha d’incorporar a la base de
dades nacional de subvencions la informació necessària
perquè contingui el registre de totes les ajudes concedides per qualsevol dels òrgans a què es refereix l’article 36,
apartats 1 i 2, d’aquest Reglament, que no tinguin el
caràcter de subvenció o de lliurament dinerari sense contraprestació.
2. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en col·laboració amb les administracions públiques
afectades, ha de determinar el format, l’abast i la periodicitat de la informació que s’ha de subministrar.
Disposició addicional sisena. Registre d’auditors a la
Junta Consultiva de Subvencions.
Amb la finalitat de facilitar el procediment de designació d’auditors a què es refereix l’article 74 d’aquest Reglament, la Junta Consultiva de Subvencions pot crear un
registre d’auditors al qual tenen accés els professionals
inscrits com a exercents en el Registre Oficial d’Auditors
de Comptes dependent de l’Institut de Comptabilitat i
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Auditoria de Comptes que així ho sol·licitin i es comprometin al compliment de les normes a què es refereix
l’apartat 1.b) de l’esmentat article.
Disposició addicional setena. Control financer sobre les
ajudes de la Unió Europea i seguiment dels seus
resultats.
1. El control financer sobre ajudes de la Unió Europea percebudes per l’Administració de l’Estat i les societats del sector públic estatal s’exerceix d’acord amb el
que estableix la normativa comunitària i en els termes
previstos en aquesta disposició.
2. Els funcionaris de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en l’exercici de les funcions de control sobre ajudes de la Unió Europea, disposen de les
facultats i els deures establerts als articles 47 i 48 de la Llei
general de subvencions.
3. Els òrgans, organismes o entitats objecte de control, així com els tercers relacionats per aquesta estan
obligats a prestar col·laboració i facilitar tota la documentació que els sigui requerida en l’exercici de les funcions
de control financer que corresponen a la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, per a la qual cosa els
funcionaris designats per al control tenen les facultats
previstes a l’apartat 1 de l’article 46 de la Llei general de
subvencions i a la normativa sobre control intern de l’Administració de l’Estat.
4. Les actuacions de control financer es poden documentar en diligències i informes, en els termes que estableix l’apartat 1 de l’article 50 de la Llei general de subvencions.
5. L’òrgan que hagi realitzat el control financer ha
d’emetre un esborrany d’informe que s’ha de remetre a
l’òrgan, organisme o entitat objecte de control, perquè, en
el termini de quinze dies hàbils des de la recepció de l’informe, formuli les al·legacions que consideri oportunes.
Així mateix, i en la mateixa data de notificació de l’esborrany d’informe, l’òrgan de control ha de remetre l’esborrany a l’autoritat de pagaments del Fons, per al seu coneixement i, si s’escau, perquè formuli les consideracions
que estimi oportunes en el mateix termini.
6. Transcorregut el termini, l’òrgan de control ha
d’emetre definitivament un informe. Si no s’han rebut
al·legacions o observacions en el termini assenyalat per
fer-ho, l’esborrany d’informe s’ha d’elevar a informe definitiu.
7. L’informe ha d’incloure exclusivament les
al·legacions de l’òrgan, organisme o entitat objecte de
control, així com les observacions de l’òrgan de control
respecte d’aquestes.
8. Els informes de control financer han de ser remesos per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per si o per mitjà dels seus delegats, als destinataris
següents:
a) Al beneficiari final o òrgan d’execució de l’ajuda.
b) A l’autoritat de pagaments del Fons.
c) A l’autoritat de gestió del Fons.
9. Si en els informes de control financer sobre ajudes de la Unió Europea efectuats per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat es posa de manifest l’existència d’irregularitats, l’autoritat de pagaments del Fons
ha de comunicar a l’esmentat òrgan de control, amb periodicitat quadrimestral, les activitats desenvolupades en
relació amb aquestes.
Si en els informes anteriors es posen de manifest
altres conclusions o recomanacions no constitutives d’irregularitat, el beneficiari final o òrgan d’execució ha de
comunicar a la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, en el termini màxim de sis mesos, les activitats
desenvolupades en relació amb aquestes.
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10. Quan en el desplegament del control financer es
determini l’existència de circumstàncies que puguin
donar origen a la nul·litat o anul·lació de l’acte de concessió de la subvenció nacional, s’ha de comunicar tan aviat
com es conegui a l’òrgan concedent de la subvenció perquè procedeixi, si s’escau, a la revisió d’ofici de l’acte
administratiu.
Si com a resultat del control financer sobre el beneficiari final de l’ajuda comunitària, l’òrgan de control
detecta l’existència d’una causa de reintegrament de subvenció nacional d’acord amb el que estableix l’article 37
de la Llei general de subvencions, ha de comunicar
aquesta circumstància a l’òrgan gestor de la subvenció
nacional perquè, de conformitat amb el que estableix
l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei general de subvencions,
iniciï el procediment de reintegrament.
L’òrgan gestor ha de comunicar a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en el termini d’un mes
des de la recepció de la comunicació prevista a l’apartat
anterior, la incoació del procediment de reintegrament.
Quan l’òrgan gestor manifesti la seva disconformitat
total o parcial amb la procedència del reintegrament, en el
termini d’un mes ha de comunicar la seva discrepància a
l’òrgan de control de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
Si l’òrgan de control no accepta l’opinió disconforme
que preveu el paràgraf anterior o si, havent manifestat
l’òrgan gestor la seva conformitat amb la proposta, no
incoa el procediment de reintegrament o l’incoa per un
import inferior al proposat, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha d’emetre informe d’actuació en
què ha de fer constar els fets que provoquen la discrepància.
L’informe d’actuació s’ha d’adreçar al titular del departament del qual depengui o al qual estigui adscrit l’òrgan
o l’entitat controlada.
Quan l’òrgan o entitat controlada depengui del Ministeri d’Economia i Hisenda, correspon al ministre d’Economia i Hisenda la decisió definitiva sobre la procedència
dels reintegraments proposats. En els altres casos, en cas
de disconformitat del titular del departament, el Ministeri
d’Economia i Hisenda, amb l’informe previ de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, ha d’elevar en el
termini de dos mesos l’informe d’actuació al Consell de
ministres, la decisió del qual és vinculant.

dient de reintegrament total o parcial de les subvencions
concedides o quan per raons d’una altra índole així es
decideixi.
L’òrgan gestor ha d’incorporar la segona part de l’informe a l’expedient de reintegrament i donar accés al seu
contingut a l’interessat en la posada de manifest
d’aquest.
4. Quan l’òrgan de control consideri que els fets
acreditats en el curs de les actuacions de control puguin
ser constitutius d’infracció administrativa, ha de traslladar la proposta corresponent a l’òrgan competent per iniciar el corresponent expedient sancionador, acompanyada de la documentació en què es fonamenti.
La proposta per iniciar l’expedient sancionador es pot
incloure en la segona part de l’informe emès per l’òrgan
de control.
5. Quan l’òrgan de control consideri que els fets
acreditats en el curs de les actuacions de control puguin
ser constitutius de delicte contra la Hisenda Pública o
altres delictes públics, s’ha de procedir d’acord amb el
que estableix l’article 33 del Reial decret 2063/2004, de 15
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general del
règim sancionador tributari.

Disposició addicional vuitena. Controls sobre ajudes de
la Unió Europea realitzats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Les subvencions estatals anuals previstes a la Llei
orgànica 3/1987, de 2 de juliol, de finançament de partits
polítics, quan superin la quantia de 12 milions d’euros,
requereixen l’acord del Consell de ministres per autoritzar-ne la concessió o, en el cas que així ho estableixi la
normativa reguladora d’aquestes subvencions, de la
Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics. Aquesta autorització no implica l’aprovació de la
despesa, que, en tot cas, correspon a l’òrgan competent
per a la concessió de la subvenció.
No es pot fer el pagament de la subvenció mentre el
beneficiari no acrediti que està al corrent del compliment
de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social en la
forma que determini el Ministeri d’Economia i Hisenda.
El Ministeri de l’Interior ha de publicar trimestralment
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» les quantitats concedides
en cada període a les formacions polítiques, amb expressió del programa i el crèdit pressupostari al qual s’imputin, entitat beneficiària, quantitat concedida i finalitat de la
subvenció.

1. En els controls realitzats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària en aplicació del Reglament (CEE)
núm. 4045/89, del Consell de les Comunitats Europees, de
21 de desembre de 1989, és aplicable, en la mesura que
no es contradigui amb la legislació comunitària, el que
disposen el títol III de la Llei general de subvencions i les
normes específiques que contenen els apartats següents.
2. Les actuacions de control han de finalitzar amb
l’emissió dels informes, que han de constar de dues parts
plenament diferenciades:
a) La primera part, que ha de contenir els aspectes
organitzatius interns del control. S’hi ha de fer referència
a la preparació de les actuacions, l’anàlisi de risc i, si s’escau, les propostes per a la planificació de futures actuacions.
b) La segona part, relativa a l’execució del control.
S’hi han d’indicar els fets acreditats en el curs de les actuacions i les conclusions que en derivin.
3. L’òrgan de control ha de comunicar a l’interessat
exclusivament la data de finalització del control i ha de
remetre a l’òrgan gestor la part segona de l’informe emès
en els casos en què es consideri necessari iniciar un expe-

Disposició addicional novena. Justificació de subvencions concedides per l’Administració General de l’Estat
a comunitats autònomes i entitats locals, així com els
seus organismes i entitats públiques vinculades o
dependents d’aquestes.
L’Estat ha de promoure la subscripció de convenis de
col·laboració amb les comunitats autònomes i les entitats
locals, a fi que aquestes puguin justificar les subvencions
concedides per l’Estat a través d’un certificat emès pel
titular de l’òrgan que ha percebut la subvenció pel qual
s’acrediti la realització de l’activitat i el compliment de la
finalitat de la subvenció, així com de l’informe emès per la
Intervenció o òrgan de control equivalent de la comunitat
autònoma o de l’entitat local, que acrediti la veracitat i la
regularitat de la documentació justificativa de la subvenció.
Disposició addicional desena. Règim especial de les
subvencions a formacions polítiques.

Disposició addicional onzena. Control financer de subvencions de la Intervenció General de la Seguretat
Social.
El control financer sobre les subvencions concedides
per les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat
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Social l’exerceix la Intervenció General de la Seguretat
Social en els termes previstos en aquest Reglament.
Disposició addicional dotzena. Règim de les garanties
en les subvencions per al foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica.
Sense perjudici del que estableix aquest Reglament,
en les subvencions destinades a fomentar la recerca, el
desenvolupament i la innovació tecnològica convocades
pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial,
quan les garanties revesteixin la modalitat d’aval atorgat
per una entitat bancària o per una societat de garantia
recíproca es poden constituir en el mateix organisme, el
qual s’encarrega de la seva cancel·lació o execució. En
qualsevol altre cas, les garanties s’han de constituir a la
Caixa General de Dipòsits.
Disposició transitòria primera. Adaptació dels plans
estratègics.
En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en
vigor d’aquest Reglament s’ha de portar a terme l’adequació a aquest dels plans estratègics de subvencions o
dels plans i programes sectorials vigents.
Disposició transitòria segona. Exoneració de presentació de certificació per a acreditació de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor
d’aquest Reglament, el ministre d’Economia i Hisenda ha
d’aprovar l’ordre per la qual s’estableixin les subvencions
per a les quals, en virtut del que preveu la lletra e) de l’article 24 d’aquest Reglament, es declari l’exoneració de
presentació de certificació que acrediti el compliment de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, perquè hi concorren circumstàncies degudament justificades, derivades de la naturalesa, el règim o la quantia de
l’ajuda o subvenció.
Mentre aquesta no s’aprovi, continuen vigents l’Ordre
de 28 d’abril de 1986, del Ministeri d’Economia i Hisenda,
sobre justificació del compliment d’obligacions tributàries per beneficiaris de subvencions concedides amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat; l’Ordre de 25 de
novembre de 1987, del Ministeri d’Economia i Hisenda,
sobre justificació del compliment de les obligacions de la
Seguretat Social per beneficiaris de subvencions concedides amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat; i la
Resolució de 28 d’abril de 1986, de la Secretaria General
d’Hisenda, d’exoneracions de subvencions del compliment dels requisits que preveu l’Ordre de 28 d’abril de
1986, del ministre d’Economia i Hisenda sobre acreditació
del compliment d’obligacions tributàries per beneficiaris
de subvencions concedides amb càrrec als pressupostos
generals de l’Estat.
Disposició transitòria tercera. Aplicació del règim de la
base de dades nacional de subvencions en l’àmbit de
l’Administració de l’Estat.
Sense perjudici del que estableix la disposició derogatòria única del Reial decret pel qual s’aprova aquest
Reglament, fins que el ministre d’Economia i Hisenda
estableixi el desplegament del que disposa la secció 6a
del capítol III del títol preliminar d’aquest Reglament, en
l’àmbit de l’Administració General de l’Estat i dels seus
organismes autònoms se segueix aplicant l’article 46 del
Reial decret 2188/1995, de 28 de desembre, pel qual es
desplega el règim del control intern exercit per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, l’Ordre
ministerial de 13 de gener de 2000 per la qual es regula la
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remissió d’informació sobre subvencions i ajudes públiques per a la creació de la Base de dades nacional a què
es refereix l’article 46 del Reial decret 2188/1995, de 28 de
desembre, pel qual es desplega el règim de control intern
exercit per la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, i la Resolució de 29 de maig de 2003, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es
modifiquen les especificacions tècniques i l’estructura
lògica de la informació en l’intercanvi d’informació amb
els òrgans gestors de subvencions i ajudes públiques.
Disposició transitòria quarta. Aplicació del règim de la
Base de dades nacional de subvencions en l’àmbit de
les comunitats autònomes.
En l’àmbit de les comunitats autònomes, els òrgans a
què es refereixen els apartats 1 i 2 de l’article 36 d’aquest
Reglament que no puguin habilitar els procediments
necessaris per al subministrament de la informació en els
termes establerts pel ministre d’Economia i Hisenda en
desplegament del que disposa la secció 6a del capítol III
del títol preliminar d’aquest Reglament, poden sol·licitar
justificadament a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, a través dels òrgans previstos a l’article 36.4
b) d’aquest Reglament, un ajornament de les seves obligacions fins a l’1 de gener de 2008, si bé aquest ajornament del moment de l’enviament d’informació no exonera de l’obligació de subministrar tota la informació
sobre les subvencions a les quals sigui aplicable aquest
Reglament des de la data de la seva entrada en vigor.
Disposició transitòria cinquena. Aplicació del règim de
la base de dades nacional de subvencions en l’àmbit
de les entitats locals.
En l’àmbit de l’Administració local, els òrgans a què es
refereixen els apartats 1 i 2 de l’article 36 d’aquest Reglament que no puguin habilitar els procediments necessaris
per al subministrament de la informació en els termes
establerts pel ministre d’Economia i Hisenda en desplegament del que disposa la secció 6a del capítol III del títol
preliminar d’aquest Reglament, poden sol·licitar justificadament a la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, a través dels òrgans previstos a l’article 36.4 b)
d’aquest Reglament, un ajornament de les seves obligacions fins a l’1 de gener de 2008, si bé aquest ajornament
del moment de l’enviament d’informació no exonera de
l’obligació de subministrar tota la informació sobre les
subvencions a les quals sigui aplicable aquest Reglament
des de la data de la seva entrada en vigor.
Disposició final primera.
bàsic.

Normes de caràcter bàsic i no

1. Les disposicions del present Reglament es dicten
a l’empara de l’article 149.1.13a, 14a i 18a de la Constitució, i constitueixen normativa bàsica de l’Estat de conformitat amb la disposició final segona de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, llevat dels
següents capítols, seccions, articles, part d’aquests o disposicions que s’esmenten:
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 7.2.
Capítol II del Títol preliminar
Secció 1a del capítol III del títol preliminar.
Article 17.
Article 21.
Article 24.
Article 25.
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Article 26.
Article 27.
Article 29.
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Secció 7a del capítol III del títol preliminar.
Capítol I del títol I, llevat de l’article 55
Capítol II del títol I.
Capítol III del títol I, llevat de l’apartat 1 de l’article 65,
el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 66 i el primer
paràgraf de l’apartat 1 de l’article 67
Capítol II del títol II.
Capítol IV del títol II
Capítol V del títol II.
Capítol II del títol III
Títol IV.
Disposició addicional primera.
Disposició addicional segona.
Disposició addicional tercera.
Disposició addicional sisena.
Disposició addicional setena.
Disposició addicional vuitena.
Disposició addicional novena.
Disposició transitòria primera.
Disposició transitòria segona.
Disposició transitòria tercera.
2. Les disposicions exceptuades a l’apartat anterior
són únicament d’aplicació en l’àmbit de l’Administració
General de l’Estat, de les entitats que integren l’Administració local i dels organismes i altres entitats de dret
públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o
dependents d’aquestes.
No obstant això, respecte a les comunitats autònomes
amb competències assumides en matèria de règim local,
el Reglament s’aplica a les entitats que integren l’Administració local en l’àmbit territorial de les esmentades
comunitats autònomes, d’acord amb el que estableix
l’apartat 1 d’aquesta disposició.
Disposició final segona. Desplegament normatiu.
S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda perquè
mitjançant ordre ministerial estableixi les normes que
regulin els procediments relatius a la justificació de subvencions mitjançant l’ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

CAP DE L’ESTAT
13456

INSTRUMENT de ratificació del Conveni complementari al Conveni de seguretat social entre
el Regne d’Espanya i la República de Xile de 28
de gener de 1997, fet a València el 14 de maig
de 2002. («BOE» 177, de 26-7-2006.)
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Vistos i examinats els tres articles de l’Acord,
Concedida per les Corts Generals l’autorització que
preveu l’article 94.1 de la Constitució,
Aprovo i ratifico tot el que s’hi disposa, per mitjà
d’aquest instrument, i prometo complir-lo, observar-lo i
fer que es compleixi i s’observi puntualment en la seva
totalitat, i amb aquesta finalitat, perquè tingui més validesa i fermesa, mano expedir aquest Instrument de ratificació que signo i que segella i ratifica degudament el
sotasignat ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació.
Madrid, 30 de maig de 2006.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Afers Exteriors
i de Cooperació,
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ

El present Conveni complementari va entrar en vigor
el 14 de juny de 2006, data en què es va fer efectiu l’intercanvi dels instruments de ratificació, segons estableix
l’article 3.
Es fa públic per a coneixement general, i així es completa la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 225, de 19 de setembre de 2002.
Madrid, 14 de juliol de 2006.–El secretari general tècnic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Francisco Fernández Fábregas.

13457

CORRECCIÓ d’error de la Llei 22/2006, de 4 de
juliol, de capitalitat i de règim especial de
Madrid. («BOE» 177, de 26-7-2006.)

Havent observat un error a la Llei 22/2006, de 4 de
juliol, de capitalitat i de règim especial de Madrid, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 159, de 5 de
juliol de 2006, i en el suplement en català número 15, de
17 de juliol de 2006, se´n fa la rectificació oportuna referida a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 2111, segona columna, després d’acabar el
primer paràgraf i abans de començar el segon s’hi ha d’inserir com a títol:
«Disposició addicional setena».
A la página 2112, primera columna, al tancament de la
disposició ha de dir: «Madrid, 4 de juliol de 2006».

13554

LLEI 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús
racional dels medicaments i productes sanitaris. («BOE» 178, de 27-7-2006.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

JUAN CARLOS I

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.

REI D’ESPANYA

Atès que el dia 14 de maig de 2002, el plenipotenciari
d’Espanya va signar a València, juntament amb el plenipotenciari de Xile, nomenats tots dos en la forma escaient a
l’efecte, el Conveni complementari al Conveni de seguretat social entre el Regne d’Espanya i la República de Xile
de 28 de gener de 1997,

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medicament,
pretenia, segons s’assenyala a la seva exposició de

