Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya.
Article 94
1. La concessió de les subvencions s'ha d'ajustar a les regles següents:
Primera. El procediment de concessió és, preferentment, el de concurrència
competitiva.
Segona. La resolució que posi fi al procediment de concessió ha d'ésser
motivada.
Tercera. El termini màxim per a resoldre i notificar les resolucions de concessió
de subvencions és de sis mesos.
Quarta. L'import de les subvencions concedides en cap cas no pot ésser d'una quantia
que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o
privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel
beneficiari.
2. Excepcionalment, es poden concedir directament subvencions innominades o
genèriques, sempre que s'acrediti l'impossibilitat de promoure la concurrència
pública per les especificitats del subvencionat o de les activitats a desenvolupar.
Aquesta concessió ha de complir els següents requisits:
a) El procediment s'ha d'iniciar a instància de part.
b) Ha d'haver una proposta motivada de l'impossibilitat de promoure la
concurrència del secretari o secretària general o de l'òrgan competent del
departament o bé de l'òrgan assimilat en l'estructura de les entitats
autònomes.
c) La resolució de la concessió és del conseller o de la consellera
corresponent.
d) Si l'import a concedir és superior a 300.000 euros o el que determini la
llei de pressupostos cal l'autorització prèvia del Govern.
3. La resolució de concessió ha de contenir com a mínim:
a) La identificació de la persona o persones sol·licitants a les quals es concedeix
la subvenció
b) L'import i, si escau, el percentatge subvencionat del pressupost de l'activitat o
projecte singular i específic presentat per la persona sol·licitant, si l'objecte de la
subvenció és d'aquesta naturalesa.
c) La justificació com a condició, en el cas que s'autoritzin bestretes, de
l'execució de l'objecte de la subvenció.

d) En el cas que s'autoritzin bestretes, la forma i la quantia de les garanties que,
si s'escau, ha de presentar el beneficiari de la subvenció.
4. En el cas de subvencions directes o nominatives, a més de l'anterior, ha de
contenir, com a mínim, el termini i la forma de justificació de l'aplicació del fons i
l'obligació de subministrar informació a efectes de control.
5. Excepcionalment, la concessió es pot produir mitjançant acords, pactes, convenis i
contractes amb entitats de dret públic o privat, si aquests mitjans són més eficients per a
assolir els objectius fixats, i són exigibles els mateixos requisits que s'estableixen en
aquest capítol.
Les transferències, les subvencions directes i les subvencions establertes amb caràcter
nominatiu per la Llei de pressupostos de la Generalitat que es facin a favor de consorcis,
fundacions i altres persones jurídiques per quantia superior a cinquanta mil euros s’han
de formalitzar mitjançant convenis.
6. Els ens concedents han de donar publicitat a les subvencions atorgades mitjançant
l'exposició d'aquestes en el tauler d'anuncis designat a la convocatòria i en el supòsit de
subvencions d' un import superior a 6.000 euros, s'han de publicar, a més, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. En tot cas s'ha d'indicar el beneficiari, la
quantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s'han
imputat. El que estableix aquest apartat no és aplicable a les subvencions nominatives.
7. Les subvencions que concedeixin els departaments amb caràcter compensador de les
càrregues per operacions financeres formalitzades pels perceptors poden ésser lliurades
pel seu import total a l'Institut Català de Finances o a l'Institut Català de Crèdit Agrari,
segons quina sigui la matèria, perquè procedeixin al pagament periòdic d'aquestes
subvencions en els exercicis corresponents o a l'amortització parcial del capital pendent
de les operacions amb subvenció associada.

