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Junta de Govern Local  
Salut Pública  
c/Portalet 4, 3a planta - 08401 Granollers   Tel: 938426668      
 

Acord de Junta de Govern Local aprovat en data 13/10/2020 

Subvencions a entitats i associacions (196)

Assumpte: Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa amb caràcter extraordinari per a 
l’Associació protectora d’animals de Granollers (APAG) per a fer front a les conseqüències 
de la crisi generada per la COVID19

Número Expedient: 135/2020/196

Fets:

1. La pandèmia provocada per la Covid19 ha tingut conseqüències a tots els nivells. A 
banda del efectes sobre la salut de les persones, la necessitat d’aplicar mesures per evitar la 
propagació del virus i ajudar en la seva contenció, ha provocat una aturada general de 
l’activitat, amb conseqüències socials i econòmiques molt importants.

El teixit associatiu també n’ha sortit greument perjudicat, especialment les entitats que han 
mantingut la seva activitat des de la declaració de la pandèmia i que, en canvi, no han pogut 
comptar amb cap font de finançament. Les repercussions d’aquesta situació van molt més 
enllà de l’aixecament de l’estat d’alarma.

2. Entre les entitats vinculades al Servei de Salut Pública i Consum que ha patit directament 
els efectes de la pandèmia hi ha l’ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS DE 
GRANOLLERS (APAG), NIF G63685853. Aquesta entitat recull animals abandonats i 
rodamón de Granollers, els acull a les instal·lacions que gestiona, els dóna les atencions 
veterinàries necessàries i promou la seva adopció. A més, fa control de colònies de gats 
ferals de la ciutat i també promou programes de conscienciació de tinença responsable 
d’animals domèstics i de benestar animal. Aquesta entitat ha hagut de mantenir l’activitat 
durant el confinament, les conseqüències del qual es poden estendre més enllà de 
l’aixecament de l’estat d’alarma.

3. El Ple de 26 de maig de 2020 aprova el Pla de mesures socioeconòmiques per fer front 
als efectes de la crisi de la Covid19. Dins de les mesures que preveu, l’Actuació 27 es 
destina al teixit associatiu, amb l’objectiu de donar ajut a les entitats del tercer sector, 
culturals i esportives, amb suport econòmic en accions de lluita contra els efectes de la 
pandèmia. El propòsit és que amb aquestes mesures disposin de nous recursos per a fer 
front a la seva recuperació econòmica i puguin afrontar nous projectes.
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4. El 29 de juliol (RE 25548) i el 30 de juliol de 2020 (RE 25811) l’entitat presenta sol·licitud 
de subvenció. S’acompanya de la següent documentació:

- RE 25548: sol·licitud de subvenció, memòria de l’activitat, declaració responsable de reunir 
els requisits, declaració responsable de les obligacions tributàries, acreditació de la 
representació de la persona signant, fitxa de dades bancàries.

- RE 25811: pressupost, certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat 
Social, certificat d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària. 

5. El Servei de Salut Pública ha comprovat que l’entitat té les dades actualitzades al Registre 
Municipal d’Entitats (RE 24621, de 22 de juliol de 2020).

D’altra banda, s’ha comprovat que està al corrent de pagament amb l’Ajuntament de 
Granollers. Un cop feta la comprovació, s’adjunta a l’expedient.

6. En el marc del Pla de mesures socioeconòmiques per fer front als efectes de la crisi 
derivada de la COVID19, l’activitat de l’entitat justifica l’atorgament d’una subvenció directa 
que, amb caràcter excepcional, permeti pal·liar els efectes de la pandèmia. La subvenció 
sol·licitada té l’objectiu d’alleugerir l’increment de despeses que ha tingut l’entitat a partir de 
l’estat d’alarma, perquè ha disminuït considerablement el nombre d’adopcions i en canvi ha 
continuat l’entrada d’animals al centre, cosa que ha fet incrementar les despeses 
d’alimentació i veterinàries, a més d’haver de realitzar una major compra de productes per 
evitar un possible desabastament. 

7. L’acord de Ple de 21 maig de 2020, aprova inicialment el suplement de crèdits del 
pressupost de l’Ajuntament derivat del Pla de mesures socioeconòmiques (exp. 
14/2020/111). L’aplicació pressupostària K4000/32000/48830 - Subv. Suport Teixit 
Associatiu es dota amb 40.000,00 €. 

8. La Cap de Servei Salut Pública i Consum valora positivament i informa favorablement que 
l'entitat l’ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS DE GRANOLLERS, pugui cobrar a la 
bestreta el 50% de la subvenció excepcional, sense cap garantia ni aval, atès que és una 
entitat arrelada a la ciutat i no hi ha desconfiança pel que fa al compliment de la seva finalitat 
i responsabilitat

L’informe tècnic emès al respecte per la Cap del Servei de Salut Pública i Consum i la jurista 
de l’Àrea d’Educació i Cohesió indica que s’ha valorat la documentació presentada per 
l'entitat, que justifica la formalització de la corresponent concessió, atès que aquesta activitat 
que desenvolupa l'entitat té per objectiu la protecció del benestar animal, la protecció de la 
salut i la prevenció de les zoonosis, que alhora és una finalitat pública.
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En relació a la informació i documentació que s’ha de publicar per mitjà de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), es fa constar el següent:

a) No s’utilitza cap finançament extern.
b) Pertany al sector econòmic “"Altres activitats sanitàries" amb codi 86.9.
c) Instruments d’ajuda: subvenció i entrega dinerària sense contraprestació.
d) Tipus de beneficiari: persones jurídiques que no desenvolupen activitat econòmica.
e) Impacte de gènere nul.
f) Finalitat: Sanitat.
g) La concessió de la subvenció serà publicable per no tractar-se d'una excepció
contemplada a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, 
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge .
h) La convocatòria no s’ha de publicar en cap diari oficial.

Fonaments de dret :

1. Els articles 118 i 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, estableixen, per una banda, que la subvenció té 
per objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens locals atorguen a persones o 
entitats públiques o privades per fomentar una activitat d'utilitat o interès social o per 
promoure la consecució d'un fi públic i, per altra banda, que els ens locals poden atorgar 
subvencions i ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixen o 
complementen els serveis atribuïts a la competència local o siguin d'interès local.

2. L'article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
assenyala que es podran concedir de forma directa subvencions, amb caràcter excepcional, 
que acreditin raons d’interès públic social, econòmic o humanitari, o altres degudament 
justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

3. L'article 11 de l'Ordenança general de subvencions (OGS) de l'Ajuntament de Granollers 
assenyala que les subvencions es podran atorgar directament, entre altres casos, quan: c) 
vagin destinades a remeiar situacions d’emergència o d’urgència quan aquestes situacions 
siguin incompatibles amb el tràmit de publicitat, i d) quan s’acreditin raons d’interès públic, 
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva.

4. L’article 15.4 de l’OGS estableix que amb caràcter general, el pagament de les 
subvencions s’efectuarà contra presentació de les justificacions de l’activitat subvencionada. 
Es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant justificants de 
part de l’obra o activitat efectuada. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans 
de la justificació, s’efectuarà en casos puntuals que s’han d’explicitar en les bases 
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específiques o en l’acte de concessió. En aquest cas el termini per presentar les 
justificacions serà l’establert a les corresponents bases específiques o a l’acte de concessió.

5. L'article 67 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix el procediment de 
concessió directa en les que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, 
o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

6. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, que estableix el contingut de la informació que, en matèria de subvencions i ajudes 
públiques, han de ser objecte de publicació.

7. La Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures 
de reforma administrativa, que modifica el contingut de la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) i regula el contingut que s'ha de publicar al Sistema Nacional de 
Publicitat de les Subvencions.

Es proposa a la Junta de Govern Local:

Primer.- Atorgar a l’ASOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS DE GRANOLLERS (APAG), 
NIF G63685853, una subvenció directa amb caràcter excepcional per un import de 500,00 
euros, que li permeti pal·liar els efectes de la pandèmia, alleugerint l’increment de despeses 
que ha tingut l’entitat a partir de l’estat d’alarma per la disminució del nombre d’adopcions i 
l’augment del nombre d’animals que s’han allotjat al centre. El pressupost  de despesa és de 
3.757,46 euros. L’import de la subvenció representa un finançament del 13,31 % del cost de 
l’activitat (segons pressupost presentat per l’interessat).

Segon.- Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació del pagament anticipat d’un 
50% de la subvenció prevista, per un import de 250,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària K4000/32000/48830 - Subv. Suport Teixit Associatiu.

Tercer.- Aprovar i disposar del 50% de la subvenció, per un import de 250,00€ amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària K4000/32000/48830, que es pagarà en el moment de la 
justificació.

Quart.-. Aprovar el regim regulador a què queda subjecte la present subvenció, que té el 
caràcter de bases reguladores de la concessió, i que es concreta en els punts següents:

Primer. Objecte

L'objecte del present règim és regular les condicions d'atorgament de la subvenció 
directa, amb caràcter excepcional, a favor de l'entitat beneficiària, en el marc del què 
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disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ordenança 
general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

Segon. Activitat subvencionada

Es subvenciona qualsevol despesa que tingui l’entitat entre el 14 de març i el 31 de 
desembre de 2020 que li permeti fer front als efectes que sofreix a causa de la pandèmia 
pel Covid-19 o a impulsar programes en el context de la crisi sanitària.

Tercer. Despesa subvencionable

Segons el pressupost presentat per l’entitat, el cost total de la despesa subvencionable és 
de 3.757,46 euros que es dediquen totalment a l’atenció integral en l’entorn del covid19. 
La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a 
l'acabament el termini de justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat 
subvencionada, tant pel que fa al concepte com al període d'execució. No serà despesa 
subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i 
sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials.

Quart. Import de la subvenció i acceptació per part del beneficiari

La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers és de 500,00 euros, import que 
representa un finançament del 13,31% del cost total del programa segons pressupost 
presentat per l’entitat.

Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos 
o recursos per la mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals, sempre que l'import de les subvencions 
no superin aïllada o conjuntament el cost total de l'activitat subvencionada.

Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes 
des de la notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es 
preveuen a l'article 14 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de 
Granollers, mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat.

Cinquè. Obligacions de l'entitat beneficiària

Són obligacions de l'entitat beneficiària les previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions i a l'article 13 de l'Ordenança general de 
subvencions de l'Ajuntament de Granollers, i en concret:

1. Executar l’activitat subvencionada de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.

2. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i no tenir 
deutes de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament.
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3. 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.

4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant, si bé s’admetrà la possible 
compensació de desviacions entre les diverses despeses que l’integren.

5. Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en 
base allò establert a la Llei 19/2013.

6. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 
s’hagi declarat amb la sol·licitud.

7. 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.

8. Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers. El 
logotip de l’Ajuntament s’ajustarà als models tipogràfics aprovats, que seran facilitats a 
l’entitat pel servei municipal corresponent.

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida.

Sisè. Pagament de la subvenció

De conformitat amb el que preveu l'article 15,4 de l'Ordenança general de subvencions de 
Granollers i atesa la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que 
fa difícil el seu desenvolupament sense un suport econòmic previ i suficient, i tenint en 
compte la seva finalitat social d'alt interès públic, es realitzarà el pagament anticipat del 
50% de l'import de la subvenció. La resta serà abonada un cop justificada la mateixa.

No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment 
d'aquesta entitat en la seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta 
l'atorgament d'anteriors subvencions.

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte 
corrent facilitat per l'entitat beneficiària, d’un import de 500,00 euros, que s'efectuarà 
durant l'any en curs segons disponibilitat de Tresoreria i segons el que s’estableix:
- Pagament anticipat d’un 50 % de la subvenció per un import de 250, 00 €.
- Pagament del 50 % de la subvenció, per un import de 250,00 €, en el moment de la 
Justificació.

Setè. Justificació de la subvenció

L'entitat beneficiària haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el dia 31 
de març de 2021.
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La justificació s’haurà de presentar mitjançant els models normalitzats que es troben a la 
Seu electrònica, i revestirà la forma de Compte justificatiu simplificat, que contindrà:

1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades, 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 75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, consistent en:

a) Una 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 escau, data de pagament, per 
import igual al cost de l'activitat subvencionada. En el cas que la subvenció s'atorgui 
d'acord amb un pressupost estimat, s'indicaran les desviacions esdevingudes.

b) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 
amb indicació de l'import i la procedència.

S’estableix un percentatge màxim del 20% de desviació pressupostària entre el cost 
inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada que no 
comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada, llevat que el cost final 
executat i justificat sigui inferior a l’import de la subvenció atorgada. Només es podrà 
aplicar aquest percentatge si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la 
subvenció.

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació en del termini establert, podrà 
sol·licitar pròrroga per un termini no superior a la meitat de l’inicial. La sol·licitud s’haurà 
de presentar al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que finalitzi el 
termini previst, motivant els fets que impedeixen presentar la justificació en el termini 
previst.

Vuitè. Modificació de la subvenció

L'Ajuntament de Granollers procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en 
els termes que legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o condicionat de 
l'acte, o bé sigui en relació a l'import de la subvenció, mitjançant l'adopció del 
corresponent acord per part de la Junta de Govern Local, en els següents supòsits:

a) Per alteració de qualsevol condició que determinen la concessió d'aquesta subvenció.

b) Per l'obtenció concurrent per a la mateixa actuació d'altres subvencions, ajuts o 
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de 
l'Ajuntament de Granollers superin el cost total de l'activitat subvencionada o el 
percentatge que s'ha indicat al present acord.

c) Per la no justificació adequada de la totalitat de l'import de les despeses de l'actuació a 
què el beneficiari estigui obligat a justificar, en els termes i dins el termini establert. 
Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no hagi estat 

https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio


8 / 10

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
13067467166415330230 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

instat per la pròpia entitat, s'ha de concedir un termini d'audiència de 10 dies hàbils a 
l'entitat abans de dictar la resolució corresponent.

Novè. Renúncia a la subvenció

L'entitat beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa 
comporta que quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l'afectació que 
s'hagués imposat amb motiu de la seva concessió i perdrà el dret d'exigir-la.

La renúncia produïda una vegada iniciada l'activitat subvencionada o, si s'escau, el seu 
cobrament, comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense 
dret a indemnització de cap mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el 
pagament de l'interès de demora si la renúncia està degudament justificada.

Desè. Reintegrament de la subvenció

Quan a conseqüència de la revocació, modificació o revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, l’entitat beneficiària haurà de reintegrar 
l’excés. Així mateix, també procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits 
previstos a l'art. 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que 
són els següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o 
ocultant aquelles que ho haguessin impedit

b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió 
de la subvenció.

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions 
previstes a l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al 
present acord de concessió.

d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'art. 18.4 
de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control 
financer previstes als arts. 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de 
conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat 
donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat subvencionada o la 
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea 
o d'organismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels 
compromisos assumits per la mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en que s'ha 
de realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció
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g) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels 
compromisos assumits per la mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció, 
diferents dels enumerats a l'apartat.

h) quan es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, 
la realitat i regularitat de l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol 
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals.

En aquests casos l'Ajuntament de Granollers haurà de tramitar el procediment 
administratiu que es preveu a aquesta mateixa normativa, i es procedirà el reintegrament 
de la totalitat o part de la quantia percebuda, 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.

Onzè. Control financer

La Intervenció de l’Ajuntament de Granollers farà el control financer de conformitat amb el 
que disposa el títol III de la LGS i, atès que no existeix capacitat suficient per al control 
amb el personal existent, amb la col·laboració d’entitats d’auditoria externes que 
realitzaran els controls.

L’Ajuntament a partir de l’aprovació del present acord iniciarà els tràmits conduents a la 
licitació i posterior contractació de les empreses d’auditoria que portaran a terme el 
control financer abans establert, d’acord amb les condicions que s’estableixin al Pla 
d’auditories de la Corporació.

Els beneficiaris i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o de la seva 
justificació estan obligats a prestar col·laboració i a facilitar la documentació que els sigui 
requerida pel personal que faci el control financer, el qual té les facultats següents:

• Lliure accés a la documentació objecte de comprovació, incloent-hi els programes i 
fitxers informàtics.

• Lliure accés als locals de negoci Ï altres establiments o llocs on es desenvolupa 
l’activitat subvencionada.

• Obtenció de factures, documents equivalents i qualsevol altre document relatiu a les 
operacions on hi hagi indicis de la incorrecta obtenció o destinació de la subvenció. 

• Lliure accés a la informació de comptes bancaris relacionats amb les subvencions 
objecte de control.

Dotzè. Règim jurídic supletori

En tot allò no previst en el present acord s’estarà al que estableix l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament, la Llei general de subvencions i el seu reglament de 
desenvolupament.
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Cinquè.- Indicar a la Associació Protectora d’animals de Granollers que el servei gestor de 
la subvenció atorgada és el servei de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament de Granollers 
i, en concret, la Cap del Servei Conxita Font Girgas es fa responsable del seu seguiment i 
compliment.

Sisè.- Comunicar el present acord al Servei de Comptabilitat i al Servei d’Intervenció de 
l’Ajuntament als efectes de complir amb les obligacions de subministrament d'informació a la 
BDNS.

Setè.- Notificar aquest acord a les persones beneficiàries
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El Secretari General,
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