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L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació,
concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament destinades a finançar
projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

 Promoció del Medi Ambient.
Els ajuts es defineixen en tres línies d’actuació:





LÍNIA 1. Renovació de finestres i tancaments exteriors
LÍNIA 2. Aïllament tèrmic d’edificis
LÍNIA 3.- Estalvi energètic

2.- Finalitat de les subvencions
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions, aquestes subvencions hauran de
fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:
Incentivar i promoure la realització d’actuacions de millora d’eficiència i estalvi d’energia , com a mesura de
lluita pel canvi climàtic i el foment de la sostenibilitat.
3.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats
desenvolupats/ades durant el període que s’indiqui en l’obertura de la convocatòria de l’ajut.

AJUNTAMENT DE GURB
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de
realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en
endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
Les subvencions van adreçades a les persones físiques empadronades al municipi de Gurb o a les empreses
amb domicili social al mateix municipi.
2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la
presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
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1.- Objecte
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BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA MILLORA DE L’ESTALVI I
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

Data 18-3-2021

Aprovades inicialment pel Ple municipal de 25 de gener de 2021 les Bases per a l’atorgament de
subvencions per eficiència energètica, i transcorregut el termini d’informació pública sense
que s’hagi presentat cap al·legació, aquestes queden aprovades definitivament i es procedeix a
publicar-les de forma íntegra:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI

https://bop.diba.cat
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1.- JOSEP CASASSAS JORDA (TCAT) (Alcalde), 16/03/2021 15:23

5.- Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
A) Persones jurídiques

B
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B) Persones físiques
1. Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
2. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir
la condició de
beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
3. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la
subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
4. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model normalitzat.
5. Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model
normalitzat.
6. Pressupost o factura previst pel projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb el model
normalitzat.
7. Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà
degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds vindrà marcat a l’obertura de la convocatòria.

AJUNTAMENT DE GURB
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant el complimentat del model normalitzat, que serà
signat per l’interessat/da o pel legal representant de l’entitat.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà trobar-se a la
web de l’Ajuntament de Gurb a l’apartat de Seu electrònica.
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de presentar al Registre de
l’Ajuntament.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la
regulen.
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En cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al corresponent Registre
Oficial

Data 18-3-2021
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1. Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
2. Escriptura de constitució o Estatuts.
3. Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la
representació legal del/de la sol·licitant.
4. Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
5. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir
la condició de
beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
6. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la
subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
7. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model normalitzat.
8. Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model
normalitzat.
9. Pressupost previst pel projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
10. Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
11. Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels òrgans de direcció o administració, si
són beneficiàries d’una subvenció d’import superior als 10.000€.
12. Altres documents:

https://bop.diba.cat
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1.- JOSEP CASASSAS JORDA (TCAT) (Alcalde), 16/03/2021 15:23

7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària,
per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de rebre la notificació, procedeixi a la seva
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8.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de
concurrència competitiva.
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades
Nacional de Subvencions, al Diari Oficial de Barcelona.
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
L’adjudicació dels ajuts es realitzarà segons règim reglat i per ordre cronològic d’entrada fins a esgotar la
partida pressupostària.
S’admetrà una única sol·licitud per persona física o empresa, habitatge i any per a cadascuna de les línies
d’ajut definides en aquestes bases.
10.- Import individualitzat de les subvencions
L’import de la subvenció és de 500,00€ per ajut.
El cost mínim del projecte subvencionable serà de 2.000,00€ .
L'IVA està exclòs de l'ajut.
11.- Instrucció i la proposta de concessió
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rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així, s’entendrà per desistit de la
seva sol·licitud.
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12.- Termini de resolució i de notificació
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la
data de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini
màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

AJUNTAMENT DE GURB
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

13.- Acceptació de la subvenció
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar sense
reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació s’entendrà
acceptada si en el termini de 10 dies no s’han manifestat expressament les seves objeccions.
14.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les especificades a l’article 14
LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.
1.

Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.

2.

Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit
total previst.

B

El responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions serà l’alcaldia.

Data 18-3-2021

El responsable de la instrucció vindrà marcat a l’obertura de la convocatòria.
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3.

4.

El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de
control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé
s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses despeses que l’integren.

5.

Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per
mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013 i a la Llei 19/2014.

6.

Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar
per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de
les justificacions.

https://bop.diba.cat

Seguretat Social.
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Les actuacions subvencionables, per a cadascuna de les línies d’actuació previstes en aquestes bases, són les
següents:
LÍNIA 1. Renovació de finestres i tancaments exteriors.



Substitució de tancaments exteriors (finestres, portes, vidrieres, claraboies) per d'altres de més
eficients tèrmicament i que millorin, com a mínim, en un 20% l'eficiència tèrmica dels edificis.

CVE 202110038965

15.- Despeses subvencionables

 Requisits tècnics:
 Els tancaments hauran d'estar en un recinte habitable en contacte amb l'exterior.
 Les fusteries noves hauran de tenir el marcatge CE

 En cas de fusteries de fusta en que es mantingui el marc i se substitueixi el vidre per a aconseguir la
transmitància requerida, se subvencionarà la renovació del vidre i l’adaptació del marc.
 Si es tracta de tancaments metàl·lics (alumini, acer) hauran de tenir trencament del pont tèrmic.
 Si es renoven o incorporen persianes o altres proteccions solars han de millorar l’eficiència tèrmica de
les substituïdes o de l'obertura que protegeixen.
 En cap cas se subvencionaran mecanismes elèctrics o automatitzats.
 Si hi ha una caixa de persiana, la tapa interior d'aquesta haurà de tenir una transmitància inferior o
igual a 1,3 W/m2K.
 Els forats per a fer-hi passar cintes i manubris han de tenir algun tipus de mecanisme que segelli el
pas de l'aire.
 No es consideraran proteccions solars objecte de subvenció els films les pantalles (screens) incorporats

B

AJUNTAMENT DE GURB
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

 Les fusteries noves hauran de ser de procedència controlada, o bé, amb els marcatges PEFC o FSC.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

 Fusteries interiors (que no estiguin en un recinte habitable en contacte amb l'exterior).
 Reparació o substitució simple d'algun component del tancament.
 Tancaments de vidre que es col·loquin amb la finalitat de tancar ambients exteriors (terrasses,
estenedors o similars) per no tractar-se de renovacions sinó de modificacions en l'envolupant de
l'habitatge.
 Nova instal·lació de sistemes de protecció solar amb orientació nord.
 Portes de garatges.
 Portes d’entrada (excepte les portes d’accés directe a l’habitatge).

Data 18-3-2021

Quedaran excloses les actuacions següents:
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LÍNIA 2. Aïllament tèrmic d’edificis



Actuacions de millora de l’aïllament tèrmic de cobertes i parets exteriors d’habitatges
existents, quedant incloses les següents accions:
 Instal·lació d’un aïllament de façana per l’exterior: EPS, llana mineral, PUR, XPS, suro expandit, etc.
 Instal·lació d’aïllament de la façana per l’interior
 Injecció d’aïllament a la cambra d’aire amb materials com, per exemple, cel·lulosa, poliestirè, llana
mineral, etc.
 Incorporació o millora de material aïllant tèrmic a la coberta exterior de l’edifici (teulada).

https://bop.diba.cat

al vidre, ni les pantalles interiors.
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LÍNIA 3. Estalvi energètic i implementació d’energies renovables.
Calderes, estufes i llars de foc de biomassa llenyosa.
o Calderes, estufes i llars de foc tancades inseribles que s'utilitzin per a calefactar habitatges a partir de
biomassa llenyosa (estella de fusta, llenya, pèl·let, briquetes, closques de fruits, etc.).
o Requisits tècnics:
o La potencia tèrmica màxima admesa és de 70 kW.
o Per a les calderes es requereix una eficiència energètica mínima del 75%.
o Queden excloses les instal·lacions de producció elèctrica i les instal·lacions de valoració energètica de
biomassa a partir de processos biològics o bioquímics.
Instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar mitjançant captadors solars tèrmics.

AJUNTAMENT DE GURB
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Es subvencionen les instal·lacions d'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors solars tèrmics per a
qualsevol tipus d’aplicació amb aprofitament tèrmic per a aigua calenta sanitària (ACS), calefacció i
climatització.



Altres sistemes que fomentin l’estalvi i l’eficiència energètica.



Despeses no subvencionables:

Les despeses necessàries per a la justificació del Codi Tècnic de l’Edificació en obra nova no se’ls hi podrà
aplicar aquesta bonificació.

16.- Documentació tècnica a adjuntar
Per demanar la subvenció serà necessari presentar la documentació mínima següent:

a) Pressupost de la instal·lació, realitzat per l’empresa o empreses subministradores, que inclogui:
-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



Nom i CIF de l'establiment que farà els treballs.
Nom, NIF/CIF i domicili del sol·licitant de l'ajut.
Adreça de l'habitatge o edifici on es faran les obres.
Descripció de la instal·lació.

B



Data 18-3-2021

Quedaran excloses d’aquesta línia d’ajuts, les actuacions d’impermeabilització de la coberta.

CVE 202110038965

 Incorporació o millora de material aïllant tèrmic a la coberta per l’interior de l’edifici (falsos sostres).
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Cost de l'IVA per separat.

b) Altra documentació tècnica:
Per ajuts de la LÍNIA 1 de renovació de finestres i tancaments exteriors s’adjuntarà, també:

-

Dimensions dels tancaments a renovar expressades en m2, tant de les finestres com de les
proteccions solars.

-

Orientació geogràfica del tancament, en el cas d’incorporació de proteccions solars.
Transmitància tèrmica de la tapa de caixa de persiana, en cas d'haver-n'hi.
Document de marcatge CE dels tancaments pressupostats on s'indiqui la seva transmitància tèrmica i
factor solar si és el cas.

Per ajuts de la LÍNIA 2 d’aïllament tèrmic d’edificis s’adjuntarà, també:

-

Descripció tècnica de la instal·lació i del material utilitzat per l’aïllament.

Per ajuts de la LÍNIA 3 d‘estalvi energètic i implementació d’energies renovables s’adjuntarà, també:
Per instal·lacions de calderes de biomassa, una memòria tècnica que prevegi:
Ubicació de la instal·lació.
Descripció tècnica bàsica de la instal·lació on s'especifiquin les dades següents:

o
o

AJUNTAMENT DE GURB
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

o

Potència tèrmica instal·lada amb biomassa (KWt).
Capacitat d'emmagatzematge de biomassa (en litres o m3).Tipus de biomassa que es preveu
utilitzar, indicant el grau d'humitat previst (en % sobre base humida) i el poder calorífic
inferior (en KWh/kg).
Dades energètiques anuals de la instal·lació.

-

Per a instal·lacions d'estufes i llars de foc tancades inseribles, es presentarà un document que inclogui la
descripció tècnica bàsica de l'element o equip (s'admeten catàlegs comercials que incloguin aquesta
descripció tècnica bàsica).

-

Per a instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar mitjançant captadors solars tèrmics, una memòria
tècnica que prevegi:





Ubicació i característiques de l’emplaçament de la instal·lació.
Esquema hidràulic de la instal·lació.
Descripció tècnica, on figurin com a mínim:

▪

Superfície de camp de captador (m2), desglossada amb nombre de captadors, la seva superfície
unitària i la contrasenya de certificació.

▪ Ubicació dels captadors en l’emplaçament.
▪ Acumulador, volum (litres), marca, model i ubicació.
▪ Sistema de control i regulació, marca i model.
▪ Descripció i ubicació del sistema convencional.
▪ Termosifó.
▪ Amb circulació forcada.

Data 18-3-2021

Tipologia de l'edifici que es preveu escalfar amb biomassa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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 Una còpia de l'informe de resolució de certificació del captador o sistema solar prefabricat, d'acord amb les
UNE EN 12975 o 12976 emès per qualsevol organisme europeu. El certificat haurà d'estar vigent en la data
de presentació de la sol·licitud.
17.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins del termini
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
18.- Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 15 de desembre de l’any de
l’obertura de la convocatòria.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats que es
podran trobar a la web de l’Ajuntament de Gurb a l’apartat de Seu electrònica, i revestirà la forma de:
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:

AJUNTAMENT DE GURB
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases,
així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els resultats obtinguts.
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 72.2 del
RLGS.
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:
1. S’haurà de justificar una despesa per un import pressupostat.
2. S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
3. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb valor
acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests
documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat
l’activitat a què es refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es
procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.

Pàg. 7-9

▪ Sistema de captació solar.
▪ Acumulació.
▪ Sistema de circulació (bombes).
▪ Sistema de control i regulació.
▪ Obra civil.
▪ Projecte bàsic.
▪ Altres.

CVE 202110038965

Pressupost amb un desglossament detallat per partides, on figurin, com a mínim:

Data 18-3-2021
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▪ En cas que la instal·lació sigui per ACS i, a més, per a:
- Calefacció, indiqueu la superfície a calefactar.
- Piscina, indiqueu la superfície i fondària de la piscina.
- Altres, detalleu especificacions pertinents.
- Dades energètiques on figurin com a mínim:
- Consum previst anualment (l/any).
- Demanda anual (kWh).
- Producció anual del sistema solar (kWh).
- Fracció solar (%).

https://bop.diba.cat
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1.- JOSEP CASASSAS JORDA (TCAT) (Alcalde), 16/03/2021 15:23
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20.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de l’activitat
subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el
termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es
doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l’Ajuntament superin el cost
total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les presents
bases.
21.- Compatibilitat amb altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens
públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total
del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

AJUNTAMENT DE GURB
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22.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la
convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la
subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa
subvencionat, a mesura que es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de
la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
23.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import definitiu
d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l’excés.

Pàg. 8-9

2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués
presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim
improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que
de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’haguera avançat el seu pagament.
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1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà
a l’interessat/ada la necessitat de resoldre les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de
deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà
a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

Data 18-3-2021

19.- Deficiències en la justificació

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb
anterioritat a l’acabament del període de justificació.

https://bop.diba.cat

A

1.- JOSEP CASASSAS JORDA (TCAT) (Alcalde), 16/03/2021 15:23

2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció
falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per
incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de
justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control
financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
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3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats
percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data
en què s’acordi la procedència del reintegrament.
24.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la condició de
persones beneficiàries.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques,
que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al compliment de les obligacions, adoptessin
acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran
responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.

https://bop.diba.cat
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1.- JOSEP CASASSAS JORDA (TCAT) (Alcalde), 16/03/2021 15:23
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L’Alcalde, Josep Casassas Jordà
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En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu
Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, les Bases
d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del
Sector Públic, i altre legislació concordant.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

26.- Règim jurídic supletori

B

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del
RLGS i al Títol XIII de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.
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25.-Infraccions i sancions

