Dijous, 12 de maig de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Consell Comarcal del Berguedà
ANUNCI del Consell Comarcal del Berguedà, sobre les bases reguladores de subvencions
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS QUE REALITZIN LES ASSOCIACIONS I
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ PER L'ANY 2016.
1. OBJECTE.
Aquestes bases tenen com a objecte establir els requisits i el procediment per atorgar subvencions a les activitats
realitzades per associacions i entitats sense ànim de lucre a la comarca del Berguedà.
2. BENEFICIARIS.
Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones jurídiques, entitats i associacions, legalment constituïdes i
inscrites en el registre corresponent, i sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions de contractar
contingudes a l'article 13 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions (LGS).
Caldrà acreditar-se amb una còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l'entitat
inscrita al registre corresponent i una declaració jurada de no estar afectada per cap de les prohibicions de l'article 13 de
la LGS.
Aquestes hauran de realitzar activitats relacionades amb l'esport, la cultura, l'educació, o altres àmbits d'interès públic a
la comarca del Berguedà.
3. PERÍODE.
Les activitats que es presentin en aquesta convocatòria s'han de realitzar entre l'1 de gener i el 31 de desembre de
2016.
4. IMPORT MÀXIM I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.
L'import global destinat a aquesta convocatòria és de 20.000 EUR previstos en les aplicacions pressupostàries
231/334/338.480.00.
Els imports per eixos que es podran assignar són els següents:
Eix 1: Activitats socials: 6.250 EUR.
Eix 2: Activitats esportives: 4.750 EUR.
Eix 3: Activitats culturals: 7.000 EUR.
Eix 4: Activitats celebració aniversari (25/50/75/100 anys) d'entitats de la comarca: 2.000 EUR.

25 anys: fins a un màxim de 250 EUR.
50 anys: fins a un màxim de 450 EUR.
75 anys: fins a un màxim de 600 EUR.
100 anys: fins a un màxim de 750 EUR.
El Consell Comarcal del Berguedà es reserva el dret de concedir subvencions extraordinàries, prèvia aprovació del
Consell de Presidència, per aquelles activitats o esdeveniments de rellevància especial per el Berguedà, inicialment no
previstes a la data de la convocatòria. La quantia d'aquestes subvencions es cap cas sobrepassarà els 200 EUR.
El percentatge per activitats realitzades o organitzades per associacions de la comarca del Berguedà serà del 80% i la
resta per associacions de qualsevol altre lloc del territori. En cas de no cobrir-se aquest percentatge del 80% amb
activitats a la comarca sol·licitades per associacions de la mateixa comarca, es destinarà a activitats a la comarca de la
resta d'associacions sol·licitants.
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L'aportació a les activitats per la celebració de l'aniversari es concediran durant l'any de la celebració.
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5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.
Les subvencions s'atorgaran segons règim de concurrència competitiva d'acord amb allò establert en aquestes bases i
en l'ordenança general del Consell Comarcal aprovada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 18 de desembre
de 2013, a excepció de les activitats per la celebració de l'aniversari d'entitats comarcals, que tindran un import directe
segons els anys d'antiguitat i les presentades durant l'any.
Cada entitat podrà presentar un màxim d'un projecte.
6. INCOMPATIBILITATS.
Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions que els sol·licitants hagin pogut demanar per a la
mateixa finalitat, sempre que no superi el 100% del cost de l'activitat subvencionada. L'atorgament de la subvenció
compromet al beneficiari a comunicar al Consell l'obtenció d'altres subvencions públiques o privades ja atorgades o
atorgades amb posterioritat.
7. REQUISITS DELS BENEFICIARIS.
Les entitats o associacions sense ànim de lucre de la comarca del Berguedà que vulguin presentar una sol·licitud de
subvenció caldrà que estiguin inscrites en el registre corresponent.
8. FINANÇAMENT DELS AJUTS.
L'import màxim de la subvenció no serà superior al 50% del pressupost de l'activitat presentada a la convocatòria. En
cap cas el percentatge de les subvencions que s'atorguin excedirà la quantitat de 2.000 EUR, i fins a esgotar la dotació
pressupostària fixada en apartat anterior.
L'import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els
sol·licitants en relació als punts assignats segons els criteris de puntuació establerts en l'article corresponent d'aquestes
bases.
9. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ.
Les sol·licituds i la documentació requerida en aquestes bases s'hauran de presentar al registre general del Consell
Comarcal del Berguedà, sens perjudici del que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu.
La presentació de la sol·licitud significa la plena acceptació d'aquestes bases.
Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran en els models normalitzats que estaran a disposició dels interessat en la
web del Consell i en les dependències comarcals (annex 1):
10. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

11. TRAMITACIÓ.
L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió serà el president del Consell Comarcal,
d'acord amb l'article 7 de l'ordenança general de subvencions, no obstant es valoraran en una comissió de valoració
integrada per: el president del Consell Comarcal i tots els consellers de l'equip de govern i un funcionari de la corporació
que actuarà com a secretari.
12. CRITERIS D'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ I LA SEVA PONDERACIÓ.
Els criteris objectiu d'atorgament que es valoraran seran els següents:
- Interès general de l'activitat per la comarca.
- Qualitat del projecte (objectius, desenvolupament i justificació).
- Dèficit d'activitats anàlogues a la comarca.
- La continuïtat de les activitats i projectes presentats, i que aquests formin part d'una programació anual.
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El termini de presentació de sol·licituds de subvencions serà d'UN mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de
l'anunci en el BOP.

Dijous, 12 de maig de 2016
- L'abast del projecte dins del territori i el nombre de persones destinatàries.
- Dificultat d'executar-se l'activitat sense la subvenció sol·licitada.
- Implicació de les persones membres de l'entitat a l'activitat.
- Caràcter formatiu de l'activitat.
- Caràcter innovador de l'activitat.
- Promoció externa i transcendència per la comarca.
- Abast territorial de l'activitat.
Cada paràmetre es puntuarà de 0 a 10, de manera que aquells projectes que tinguin major puntuació seran
proporcionalment més subvencionats que els que tinguin menor puntuació. L'import a concedir per aquesta subvenció
es determinarà en forma proporcional entre els sol·licitants, en relació a la puntuació assignada a cadascun.
La presentació d'un projecte a la convocatòria no implica l'atorgament d'un ajut ja que dependrà de l'avaluació d'aquest
projecte segons els criteris establerts en les bases.
En el cas que no s'esgoti la totalitat de les subvencions previstes a cada eix, la comissió de valoració, com a òrgan
col·legiat podrà atorgar la part restant als projectes que cregui oportú d'acord amb els criteris especificats en aquest
article.
13. TERMINI DE RESOLUCIÓ.
El termini per a la resolució i notificació de l'atorgament de la subvenció no serà en cap cas superior a un mes des de la
data de tancament de presentació de sol·licituds al registre del Consell Comarcal. Transcorregut aquest termini sense
haver-se resolt, les sol·licituds s'entendran desestimades.
14. FORMA DE PAGAMENT.
El pagament de les subvencions s'efectuarà contra presentació de les justificacions de l'activitat subvencionada, màxim
30 dies després de la finalització del termini de justificació.
Si l'import justificat és inferior a l'import de la subvenció demanada al Consell Comarcal del Berguedà, el Consell podrà
ajustar i disminuir la subvenció concedida.
Acceptació de la subvenció.
La subvenció s'entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d'un mes, a partir de la recepció de l'acord de
concessió, sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions.
15. JUSTIFICACIÓ.
Els beneficiaris hauran de justificar les subvencions rebudes aportant els models normalitzats que estaran a disposició
dels interessat en la web del Consell i en les dependències comarcals (annex 2 i 2.1):
- Memòria d'actuació justificativa dels compliments de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb
indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

- Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de
l'import i la seva procedència.
- Originals o còpia compulsada de les factures que s'utilitzin per justificar la subvenció.
- Justificació de fer constar l'anagrama del Consell Comarcal en el material que servirà de difusió de l'activitat.
El termini de justificació finalitzarà el 31 de desembre de 2016.
L'import a justificar serà el doble de l'atorgat. En cas de no poder justificar la quantitat atorgada, la subvenció es tornarà
a calcular i serà la meitat de l'import justificat.
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- Relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat.
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En els casos que no es justifiqui degudament la subvenció aquesta es revocarà i es procedirà al reintegrament total o
parcial i no s'abonarà cap tipus de subvenció més fins que s'hagin justificat degudament totes les despeses
subvencionades o s'hagi retornat una subvenció revocada amb l'internes legal previst anteriorment.
16. CAUSES DE REINTEGRAMENT.
Els beneficiaris que hagin percebut la subvenció falsejant la documentació o condicions exigides o bé, amagant aquelles
que haguessin impedit la seva concessió per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat, o per incompliment
dels terminis de justificació; per resistència o obstrucció en les actuacions de comprovació i control financer i altres,
estaran obligats al reintegrament íntegre de la subvenció, sense perjudici de les altres responsabilitats que es puguin
ocasionar.
17. CAUSES DE REVOCACIÓ.
Són causes de revocació de les subvencions les que es preveuen en els articles 99 i 100 del Text refós de la Llei de
finances públiques aprovat mitjançant Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i l'incompliment dels requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
18. COMPROVACIÓ I CONTROL.
El Consell Comarcal del Berguedà és la unitat encarregada d'efectuar la comprovació de la realització de l'activitat
subvencionada, d'acord amb la finalitat i els requisits previstos a la convocatòria, les bases reguladores de les
subvencions i a la resta de normativa que es d'aplicació.
Sotmetre les bases a informació pública durant un termini de trenta dies i publicar-les juntament amb la convocatòria en
el BOP, al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Consell Comarcal del Berguedà.
Condicionar la resolució d'atorgament a la no presentació d'al·legacions ni reclamacions contra les bases.
El termini d'exposició publica esmentada, que comptarà a partir de l'endemà de la publicació al BOP, i es fa saber que,
un cop transcorregut dit termini sense que es formuli cap reclamació o suggeriment, quedarà definitivament aprovada.
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Berga, 2 de maig de 2016
El president, David Font i Simon

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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