
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ORDRE PRE/108/2019, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a
la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019.

Després de diversos anys amb limitacions molt importants per realitzar inversions és necessari redreçar
aquesta acció transversal per tal de dotar de connectivitat i oportunitats els territoris que tenen situacions
regressives i permetre realitzar els projectes amb un important valor afegit, que han de permetre als petits
municipis millorar espais clau per al seu desenvolupament, a la vegada que es dona resposta a les limitacions
econòmiques que tenen aquests municipis per fer front a aquest tipus d'actuacions.

L'objectiu d'aquestes subvencions és definir accions prioritàries d'inversions (màxim 50.000 euros de
subvenció) que comportin un valor afegit important en municipis per tal d'afavorir la dinamització territorial i la
igualtat d'oportunitats de les persones que viuen en aquest entorn.

Vist el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, i el 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;

Un cop tramitat el procediment legalment establert i d'acord amb la proposta favorable de la Comissió de
Cooperació Local de Catalunya;

Per tot l'exposat, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent, i, en concret, l'article 92.3
del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores de la línia de subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i
2019.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 27 de maig de 2019

 

Meritxell Budó Pla

Consellera de la Presidència

 

 

Annex
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Bases reguladores que regeixen les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019.

 

1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular la línia de subvencions per a la dinamització territorial per als anys
2018 i 2019.

En concret, cada ens podrà destinar l'ajut a finançar inversions de millora de la connectivitat i
d'infraestructures locals, executades des de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2019, així com a
finançar inversions d'impuls a l'activitat econòmica i per a la millora dels accessos a espais generadors
d'activitat.

 

2 Actuacions i despeses subvencionables

2.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades per aquestes bases els projectes que incloguin les següents
actuacions:

   a) Actuacions d'inversió en millora de la connectivitat digital.

   b) Actuacions d'inversió en equipaments de titularitat municipal amb incidència en la prestació de serveis a la
ciutadania.

   c) Actuacions d'inversió en la millora dels accessos a espais generadors d'activitat (espais turístics o
culturals, polígons industrials, entre d'altres).

   d) Actuacions d'inversió per a l'impuls de l'activitat econòmica.

2.2 Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l'actuació subvencionada i
compleixin els terminis d'execució establerts en la base 13 i siguin imputables al capítol VI d'acord amb l'Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

2.3 Les despeses justificades pels ens locals han de ser realitzades en béns dels quals se n'acrediti la titularitat
de l'ajuntament.

 

3 Ens locals beneficiaris

Poden sol·licitar subvenció de la línia de subvencions per a la dinamització local territorial per als anys 2018 i
2019:

   - Els municipis amb població inferior a 2.000 habitants en data 31 de desembre de 2017, segons les dades
publicades a l'IDESCAT el 31.12.2017.

 

4 Requisits dels ens locals beneficiaris

4.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants han de complir els
requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i els que es determinen tot seguit:

a) L'òrgan municipal competent ha d'aprovar la sol·licitud i el projecte per al qual es demana la subvenció.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb l'Agència
Tributària de Catalunya, i de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

c) Complir la normativa vigent reguladora de persones amb discapacitat i la seva inclusió social.

d) Complir la normativa en matèria de política lingüística, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística.

e) Rendir comptes de cada exercici directament a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d'octubre de l'any
següent al del tancament de l'exercici, i que tramet les auditories i qualsevol altre informe de fiscalització amb
les recomanacions i reserves corresponents, d'acord amb el que disposa l'article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7
de juny, de la Sindicatura de Comptes.
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f) No estar sancionat per resolució administrativa ferma o condemna per sentència judicial ferma per haver
exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

4.2 El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions
responsables que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

 

-5 Quantia

5.1 La subvenció serà com a màxim de cinquanta mil euros (50.000 €) per a cada ajuntament sol·licitant. Quan
el projecte inclogui diferents actuacions, la subvenció assignada per a cada actuació serà proporcional al seu
cost en relació amb el pressupost global del projecte.

5.2 Les actuacions seleccionades rebran una subvenció de fins al 80% de la despesa subvencionable segons el
que estableix la base segona.

5.3 Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases són compatibles amb altres ingressos
públics destinats a contribuir a la realització dels mateixos projectes, si bé la suma de tots els ingressos
procedents d'altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals no podrà
superar el cost de l'actuació.

 

6 Sol·licituds i documentació complementaria

6.1 La sol·licitud, així com la resta de tràmits associats al procediment, s'han de formalitzar i trametre pel
secretari o secretària a través dels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, a l'adreça
http://www.eacat.cat, en el termini previst a la convocatòria.

6.2 El formulari de sol·licitud estarà a disposició dels ens sol·licitants a l'extranet abans esmentada.

6.3 La sol·licitud inclourà les declaracions responsables relatives al compliment dels requisits i obligacions
recollits a les bases 4.1 i 19 e), 19 g), 19 h) d'aquesta Ordre.

6.4 Per sol·licitar les subvencions els ens locals interessats han de presentar, juntament amb el model de
sol·licitud una memòria explicativa valorada, on s'inclogui un pressupost detallat i s'especifiquin els criteris
recollits a la base 7 que compleix el projecte i en permeti la valoració i, si escau, la documentació tècnica
necessària per tal de valorar les actuacions a realitzar (per exemple: projecte, plànols, fotografies en format
pdf...).

6.5 Només es pot presentar una sol·licitud per municipi, que podrà incloure fins a 4 actuacions, alhora que el
projecte presentat pot recollir més d'un dels criteris especificats en la base 7.3.

6.6. La manca de presentació de qualsevol document de la sol·licitud o la manca d'esmena dels requisits
esmenables dins el termini de 10 dies hàbils, i amb el requeriment previ, comporta el desistiment de la
sol·licitud.

 

7 Criteris de valoració

7.1 Les sol·licituds s'avaluaran en règim de concurrència competitiva, i s'aplicaran els criteris i barems
d'avaluació i de puntuació que tot seguit es detallen, en ordre decreixent de puntuació, amb una puntuació
global màxima de 100 punts. Quan el projecte sol·licitat inclogui diferents actuacions, hi haurà una única
valoració conjunta per projecte.

7.2. Criteris de valoració comuns per a tots els projectes

   a) El projecte que forma part d'una estratègia de desenvolupament territorial aprovada per l'òrgan
competent: fins a 10 punts

*Estratègia comarcal o superior: 10 punts

*Estratègia local: 5 punts

Cal detallar l'apartat concret del projecte objecte de subvenció, en el marc de l'estratègia aportada.

   b) Contribució a l'equilibri territorial fins a un màxim de 10 punts, es valorarà l'abast territorial i la població
per afavorir els territoris amb una densitat de població més baixa i obtindrà la puntuació màxima l'ens local
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amb menor densitat de població. La resta d'ens locals es valoraran de manera proporcional, d'acord amb la
fórmula que es presenta més endavant. Per calcular la densitat de la població es tindran en compte les dades
relatives al municipi, segons dades de l'IDESCAT de l'any 2017.

S'assignarà la puntuació atenent a la densitat del municipi, segons la fórmula següent:

 

P=Pi+(Dmax-D)/(Dmax-Dmin)

 

D'on,

P= puntuació que obtindrà l'ajuntament segons aquest criteri.

Pi= puntuació mínima per trams segons la densitat dels ens sol·licitants.

 

 Ens amb densitat h/km2entre:

Pi Dmin Dmax

0 250 Max

1 150 250

2 100 150

3 50 100

4 30 50

5 20 30

6 10 20

7 5 10

8 3 5

9 0 3

 

D=densitat del municipi o comarca segons dades de l'IDESCAT de l'any 2017.

Pi= puntuació mínima del tram corresponent a l'ens local segons la seva densitat.

Dmin= densitat mínima del tram corresponent.

Dmax= densitat màxima del tram corresponent.

Max és la densitat del municipi amb densitat més alta que es presenti a la convocatòria.

 

   c) Envelliment poblacional fins 10 punts, es valorarà la variació de l'índex d'envelliment dels darrers 10 anys
per tal d'afavorir aquells municipis que hagin patit un increment en aquest índex. La resta d'ens locals es
valoraran de manera proporcional, d'acord amb la fórmula que es presenta més endavant. Per calcular
l'envelliment de la població es tindran en compte les dades relatives al municipi publicades a l'IDESCAT.

S'assignarà la puntuació atenent a la densitat del municipi, segons la fórmula següent:
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P=Vie (Població de més de 65 anys/ Població de 0 a 14 anys)

 

D'on,

P= puntuació que obtindrà l'ajuntament segons aquest criteri.

Vie= percentatge de variació de l'índex entre 2008 i 2017.

 

Puntuació % Variació de l'índex d'envelliment 2008-2017

0 Menys del 10%

1 10% - 20%

2 20% - 30%

3 30% - 40%

4 40% - 50%

5 50% - 60%

6 60% - 70%

7 70% - 80%

8 80% - 90%

9 90% - 100%

10 Més del 100%

   

d) Pèrdua poblacional fins 10 punts es valorarà la variació de l'índex de disminució de la població dels darrers
10 anys per tal d'afavorir aquells municipis que hagin patit més pèrdua de població. La resta d'ens locals es
valoraran de manera proporcional, d'acord amb la fórmula que es presenta més endavant. Per calcular la
pèrdua poblacional de cada ens es tindran en compte les dades relatives al municipi publicades a l'IDESCAT.

 

P=Dp (habitants per municipi al 2008-habitants per municipi al 2017)

 

D'on,

P= puntuació que obtindrà l'ajuntament segons aquest criteri.

Dp= percentatge de variació poblacional entre 2008 i 2017.

 

Puntuació % Disminució de la població 2008-2017

0 Increment de població

1 0% - 6%

2 6% - 9%
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3 9% - 12%

4 12% - 15%

5 15% - 18%

6 18% - 21%

7 21% - 24%

8 24% - 27%

9 27% - 30%

10 Més del 30%

 

 

7.3. Criteris de valoració específics:

Les actuacions dels projectes presentats poden comprendre més d'un dels criteris següents, de manera
compartida en el projecte o perquè el projecte presentat incorpori inversions en més d'una tipologia, sempre
que cadascuna de les actuacions a valorar suposi un mínim del 25% del pressupost total del projecte.

   a) Per a les actuacions d'inversió en millora de la connectivitat digital que afavoreixin la reducció de la bretxa
digital i garanteixin l'accés a les xarxes de telecomunicacions a alta velocitat, fins a 15 punts per projecte.

*15 punts: actuacions en llocs on actualment no hi hagi connectivitat i aquesta afavoreixi l'activitat econòmica

*10 punts: actuacions en llocs on actualment no hi hagi connectivitat

*5 punts: actuacions de millora dels serveis existents de connectivitat

Cal justificar detalladament l'apartat on s'incorpori el projecte presentat.

   b) Per a les actuacions d'inversió en equipaments de titularitat municipal amb incidència en la prestació de
serveis a la ciutadania que tinguin el caràcter de mínims i obligatoris, o la millora significativa d'un servei que
ja s'estigui prestant o suposin prestació d'un nou servei públic, fins a 15 punts per projecte.

*15 punts: actuacions en serveis mínims i obligatoris

*10 punts: actuacions de millora en un servei públic

*5 punts: actuacions que suposin la prestació d'un nou servei públic

Cal indicar el servei públic concret afectat.

   c) Per a les actuacions d'inversió en la millora dels accessos a espais generadors d'activitat que signifiquin
una potenciació de les àrees naturals i/o el patrimoni cultural encaminades a augmentar la competitivitat de
l'oferta turística i una reactivació de l'economia en zones especialment deprimides, que fomentin la protecció,
rehabilitació i preservació del patrimoni cultural catalogat o d'espais naturals protegits, o bé que contribueixin a
la potenciació de l'activitat industrial, fins a 15 punts per projecte.

*15 punts: actuacions de millora dels accessos a espais generadors d'activitat, aprovades per l'òrgan
competent de l'ens local, que estiguin oberts al públic i que disposin d'un pla de gestió aprovat i vigent

*10 punts: actuacions de millora dels accessos a espais generadors d'activitat que estiguin oberts al públic.

*5 punts: actuacions de millora dels accessos a espais generadors d'activitat de nova creació

Cal aportar els documents corresponents a efectes de valoració.

   d) Per a les actuacions d'inversió per a l'impuls de l'activitat econòmica que generin ocupació i afavoreixin la
diversificació de l'activitat productiva, fins a 15 punts per projecte.

*15 punts: actuacions on es generen llocs de treball directes o indirectes permanents.
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*10 punts: actuacions que afavoreixin la diversificació de l'activitat productiva

*5 punts: actuacions que impulsin l'activitat existent amb un salt qualitatiu.

Cal explicar detalladament la creació de llocs de treball directes i indirectes.

7.4 Per tal de poder obtenir la subvenció, el projecte ha d'assolir una puntuació mínima de 30 punts.

 

8 Ordenació i instrucció

8.1 El procediment de valoració i concessió d'aquestes subvencions es tramita d'acord amb el règim de
concurrència competitiva.

8.2 L'ordenació i la instrucció d'aquest procediment les durà a terme la Direcció General d'Administració Local
(en endavant, DGAL) del Departament de la Presidència.

8.3 L'òrgan competent per resoldre la convocatòria és la persona titular de la Secretaria d'Administracions
Locals i Relacions amb l'Aran prèvia proposta de resolució de la persona titular de la DGAL.

8.4 L'òrgan instructor pot demanar als ens locals sol·licitants que aportin la documentació necessària per
acreditar les dades que figuren a la sol·licitud i per poder executar l'actuació per a la qual se sol·licita la
subvenció. Els ens locals sol·licitants han de presentar la documentació que, si escau, els sigui requerida, dins
el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà del requeriment.

8.5 Un cop verificat el compliment dels requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, en el termini
màxim de dos mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es constituirà la Comissió
de Valoració d'aquestes subvencions, formada per la persona titular de la Direcció General d'Administració
Local, que n'exercirà la presidència, i el suplent de la qual serà la persona titular de la Sub-direcció General de
Cooperació Local, i les persones titulars de les direccions dels serveis territorials del Departament de la
Presidència. Exercirà la secretaria d'aquesta Comissió un funcionari/ària adscrit a l'Assessoria Jurídica del
Departament de la Presidència.

8.6 Aquesta Comissió de Valoració analitzarà i avaluarà els projectes presentats d'acord amb els criteris de
valoració que estableix la base 7 i emetrà un informe amb la relació quantificada dels projectes valorats que
siguin susceptibles de rebre subvenció, amb el detall de l'import proposat, i en el qual hi figurarà també la
relació dels projectes que queden en llista de reserva, ordenats per ordre de puntuació, i la llista dels projectes
que han estat denegats.

8.7 Tot seguit, l'òrgan instructor elaborarà la proposta de resolució provisional de concessió d'aquestes
subvencions, que s'ha de fonamentar en la relació quantificada per la Comissió de Valoració.

8.8 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la
subvenció abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que
derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

9 Inadmissió i desistiment

9.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds comporta la
inadmissió de la sol·licitud.

9.2 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor resoldrà sobre la inadmissió o el
desistiment de les sol·licituds, i en notificarà la resolució d'inadmissió o desistiment als ens locals interessats
mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (e-Tauler),
sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics de comunicació. Aquesta
publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

10.Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

10.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notificarà als ens locals interessats
mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (e-Tauler),
sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics de comunicació. Aquesta
publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

10.2 La proposta de resolució provisional contindrà la llista de projectes proposats com a beneficiaris de les
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subvencions, així com la llista de reserva degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre
que hagin assolit la puntuació mínima exigida i la llista de sol·licitants proposats com a denegats. En la
proposta de resolució provisional, l'òrgan instructor requerirà als ens sol·licitants la documentació tècnica
complementària que consideri necessària, que haurà de ser aportada en un termini de 10 dies hàbils a comptar
des de l'endemà de la publicació.

10.3 Dins del mateix termini, els ens locals sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte
en el moment de resoldre definitivament la convocatòria. En el supòsit que l'ens local proposat com a
beneficiari no presenti cap al·legació dins el termini de 10 dies hàbils, la proposta de subvenció s'entendrà
acceptada tàcitament.

10.4 Dins del mateix termini, els ens locals proposats com a beneficiaris també poden desistir de la seva
sol·licitud de subvenció de manera expressa.

10.5 En el supòsit que algun ens local no accepti la subvenció o desisteixi de la sol·licitud, aquesta subvenció
es podrà concedir al municipi sol·licitant de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que hi hagi
crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents, amb aportació prèvia de la documentació preceptiva.

10.6 En el cas de minoració de l'import de la subvenció sol·licitada com a conseqüència d'una proposta de
concessió d'import inferior, l'ens local podrà reformular, en el termini de 10 dies hàbils, l'actuació i el
pressupost previstos en la proposta provisional de concessió, així com adaptar la memòria a la subvenció
proposada. En tot cas, s'ha de garantir l'equilibri entre ingressos i despeses de l'actuació.

En qualsevol cas, l'actuació ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els
criteris de valoració establerts en relació amb l'ajut proposat. En cap cas pot comportar una modificació
substancial de l'actuació subvencionada.

 

11 Resolució de concessió de les subvencions

11.1 La resolució de concessió recaurà en la persona titular de la Secretaria d'Administracions Locals i
Relacions amb l'Aran a proposta de l'òrgan instructor, d'acord amb l'acta de la Comissió de Valoració.

11.2 La resolució i la notificació de les subvencions s'efectuaran en el termini màxim de quatre mesos a
comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. D'acord amb el que estableix
l'article 54.2 apartat e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, un cop transcorregut aquest termini de quatre mesos sense que s'hagi
dictat i notificat resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades.

11.3 La DGAL notificarà la resolució de la convocatòria a les entitats locals interessades mitjançant la seva
publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (e-Tauler), sens perjudici que
es pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació
individual i té els mateixos efectes.

 

12. Publicitat de les subvencions concedides

La Generalitat de Catalunya ha de fer pública la informació relativa a les subvencions i ajuts públics, en els
termes establerts a l'article 15.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, sense perjudici que l'obligació establerta per l'article 15.1 c) d'aquesta Llei
19/2014, de 29 de desembre, es fa efectiva amb la tramesa de la informació exigida al Registre de
subvencions i ajuts de Catalunya.

 

13 Execució i justificació

13.1 Les actuacions es poden dur a terme de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre del 2019 i el termini
màxim de justificació finalitzarà el 28 de febrer de 2020. En el cas de les actuacions ja executades en el
moment de la sol·licitud, el termini de justificació finalitzarà als dos mesos des de la resolució d'atorgament.

13.2 En el cas de les actuacions no executades en el moment de la concessió de les subvencions, d'ofici, o
prèvia sol·licitud de l'ens local, abans de la finalització del termini d'execució establert a la base 13.1, i per
causes degudament motivades, es podran concedir pròrrogues del període d'execució de l'actuació fins a un
màxim de 6 mesos; en aquest cas, caldrà justificar l'actuació en el termini d'un mes a comptar des de la fi del
termini d'execució.
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13.3 Els municipis beneficiaris han de presentar la documentació justificativa a través de l'extranet de les
administracions públiques catalanes, a l'adreça http://www.eacat.cat, d'acord amb els terminis establerts en
els punts 13.1 i 13.2, que, segons els models normalitzats que facilitarà l'extranet, inclourà els documents
propis de la justificació mitjançant compte justificatiu simplificat, que són els següents:

a) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'actuació subvencionada, amb indicació de les
activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

b) Una memòria econòmica, segons model normalitzat, degudament signat pel secretari/ària-interventor/a de
l'ens beneficiari, sobre el cost de les activitats realitzades, on hi consti:

- Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificador del creditor, número de factura o
document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de
pagament.

- Una liquidació on s'indiqui i, en el seu cas, es motivin les desviacions respecte del pressupost fonament de la
concessió.

En el cas de les actuacions no executades en el moment de concessió de les subvencions, per a la consideració
de despesa subvencionable no s'exigirà la necessitat que l'ens local beneficiari acrediti que les despeses
subvencionades estan efectivament abonades.

- Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat el projecte amb indicació de l'import
i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà
indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

13.4 Els serveis territorials de Cooperació Local de cada àmbit territorial faran un seguiment tècnic de tots els
projectes subvencionats, que inclourà controls in situ de totes les actuacions executades.

 

14 Pagament de la subvenció

14.1 El pagament de la subvenció a cada entitat local designada a la resolució de concessió es farà, amb
l'acreditació prèvia del fet que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
així com del compliment de les obligacions per reintegrament de subvencions en la forma prevista als articles
24 i 25 del 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.

14.2 Un cop concedida la subvenció, es tramitarà l'ordenació del pagament de la totalitat de l'import en
concepte de bestreta, sense l'exigència de prestació de garantia.

14.3 En el cas de les actuacions no executades en el moment de concessió de les subvencions, si la desviació
pressupostària entre el pressupost subvencionable establert a la resolució de concessió de les subvencions i el
pressupost justificat subvencionable és d'un percentatge superior al 20%, l'import de la subvenció es
reajustarà minorant aquest proporcionalment, sempre que es garanteixi el compliment de l'objecte i la finalitat
de la subvenció.

Si la desviació pressupostària a la qual fa referència el paràgraf anterior, no excedeix el 20%, no comportarà la
reducció de la quantia de la subvenció atorgada, sempre que es garanteixi que s'han acomplert l'objecte i la
finalitat de la subvenció, i que no existeixi sobrefinançament.

14.4 La despesa mínima realitzada i justificada del projecte subvencionat exigible per considerar acomplerts
l'objecte i la finalitat de la subvenció és del 60% del pressupost subvencionable, sempre que l'execució del
projecte no suposi una alteració de la puntuació obtinguda en la fase de valoració.

 

15 Modificacions

Un cop atorgades les subvencions, només es podran modificar les actuacions incloses als projectes
subvencionats en casos excepcionals quan existeixin causes sobrevingudes.

 

16 Actuacions de comprovació

Els serveis territorials del Departament de la Presidència poden dur a terme actuacions de comprovació sobre
la correcta execució de l'actuació, sense perjudici de la facultat de control de la Intervenció General.
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17 Obligacions d'informació i publicitat dels ajuts concedits

En el cas de les actuacions no executades en el moment de concessió de les subvencions, les entitats
beneficiàries es comprometen a complir les obligacions en matèria d'informació i comunicació col·locant el
cartell d'obra corresponent que identifiqui l'actuació subvencionada i assenyali el finançament. Aquesta
obligació entra en vigor en el moment que es comuniqui formalment a les entitats beneficiàries l'aprovació de
la subvenció.

Aquestes mesures són aplicables a qualsevol comunicació, producte o element de difusió que es generi
(cartells, plaques, tríptics, guies, material tècnic o didàctic, etc.).

Els models, formats i logotips estan a disposició de les entitats beneficiàries en el web municat.gencat.cat.

En el cas de les actuacions ja executades en el moment de concessió de les subvencions, les entitats
beneficiàries hauran de donar publicitat de la subvenció concedida en el web institucional de l'ens local durant
un període de 6 mesos des de la concessió de les subvencions.

 

18 Revocació, reintegrament i infraccions administratives

18.1.En el cas que es produeixi un incompliment de les bases i/o de la convocatòria, la persona titular de la
Secretaria d'Administracions Locals i Relacions amb l'Aran a proposta de la DGAL, iniciarà l'expedient
corresponent de revocació total o parcial de la subvenció i, si escau, demanarà el reintegrament de les
quantitats percebudes, amb els interessos de demora corresponents, d'acord amb les previsions establertes als
articles 99 i 100 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pels quals s'aprova el Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya.

18.2 Sens perjudici del que estableix l'apartat anterior, els incompliments esmentats poden ser constitutius
d'una infracció administrativa en matèria de subvencions i poden donar lloc a la incoació del procediment
sancionador corresponent d'acord amb les previsions de l'article 102 del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

18.3 El reintegrament de la subvenció atorgada, juntament amb l'interès de demora des del moment del seu
pagament, serà també procedent en els supòsits i les condicions previstes a l'apartat tercer de la base 14
sempre que la subvenció reajustada sigui inferior a la subvenció lliurada.

 

19 Obligacions dels ens locals beneficiaris

Els ens locals beneficiaris, en tot el que no estigui regulat de manera específica per aquestes bases, han de
complir les obligacions que estableix l'article 96 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i, en concret:

a) S'han de regir per la normativa aplicable en matèria de contractació pública i de règim local de Catalunya
per a la contractació i l'execució de les actuacions subvencionades.

b) Han de comunicar al Departament de la Presidència l'obtenció de subvencions per a la mateixa actuació
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

Aquesta comunicació s'ha de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació
donada als fons percebuts.

c) S'han de sotmetre a les actuacions de comprovació i aportar tota la documentació que els sigui requerida pel
Departament de la Presidència, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres
òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent. Per aquest motiu, les entitats interessades han de
conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics,
mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, en els termes previstos per la legislació
vigent.

d) Han de complir amb l'obligació legal de trametre al Departament de la Presidència la documentació
economicofinancera establerta en l'Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la qual es regula la
presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, i de les liquidacions dels pressupostos dels ens
locals de Catalunya, dels ens dependents i d'altres entitats públiques, i es crea l'Inventari públic de control del
compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera a la Generalitat de
Catalunya i a la Sindicatura de Comptes, així com l'obligació de trametre a la Sindicatura de Comptes els
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comptes anuals, tal com estableix la normativa específica d'aquesta institució.

e) No poden fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït a favor de partits polítics,
fundacions o associacions que hi estiguin vinculats orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins a
l'acabament de l'activitat subvencionada, d'acord amb l'article 92 bis del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Si han de contractar operacions de crèdit per al finançament d'actuacions subvencionades necessiten
l'autorització del departament competent en matèria de tutela financera dels ens locals, quan concorrin els
supòsits establerts per la legislació d'hisendes locals. En qualsevol cas, s'ha d'aplicar el que estableix l'Ordre
ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals o la normativa
que la substitueixi.

g) S'han d'adherir al codi ètic regulat en l'annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la
modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual
s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el
text íntegre (DOGC núm. 7152, de 30.6.2016).

h) Han de respectar el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 

20 Règim jurídic

En tot allò que no prevegin aquestes bases, els ens locals beneficiaris de les subvencions queden subjectes a
les disposicions sobre subvencions del capítol IX, articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya; a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, i a l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de
subvencions, i a la resta de normativa aplicable en matèria de subvencions.

 

(19.148.050)
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