
 
 

 

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones 

beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva 

activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests 

principis 

 

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions 

i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han 

d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis 

ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones 

beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis. En 

compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les 

regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts 

han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment 

d'aquests. Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració 

d'estàndards mínims i podran ser completats en els seus nivells d'exigència, 

en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i 

característiques de les persones beneficiàries, en les bases de la corresponent 

convocatòria de subvenció o ajut.  

 

Principis ètics i regles de conducta  

 

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta 

èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure 

qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans 

competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, 

sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de 

realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat 

d'oportunitats i de lliure concurrència.  

 

 

 

 



 
 

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en 

l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:  

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 

els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció 

o ajut públic.  

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les 

convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes 

convocatòries.  

 

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics 

assumeixen les obligacions següents:  

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de 

conflicte d'interessos.  

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 

influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.  

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 

materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat 

d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.  

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi 

per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes 

en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els 

sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de 

fons públics.  

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de 

transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o 

administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 

obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 

legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de 

transparència. 

 


