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Número de registre 592

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

Aprovació definitiva de les Bases Reguladores per la concessió d’ajuts per activitats culturals i socials de la
comarca de la Segarra

EDICTE

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició pública, queda automàticament elevada
a definitiva l’aprovació inicial  de les Bases reguladores per la concessió d’ajuts per  activitats culturals i
socials de la comarca de la Segarra, adoptat pel Ple en sessió ordinària de 14 de desembre del 2022.

Les esmentades bases inclouen la convocatòria podent-se presentar les sol·licituds fins el 30 de març del
2023.

Cervera, a la data de la signatura digital
El president, Francesc Lluch Majoral

Bases Reguladores per la concessió d’ajuts per activitats culturals i socials de la comarca de la Segarra.

Article 1 - Objecte
L’objecte d’aquestes bases és establir una regulació en la concessió d’ajuts en activitats culturals i socials
que es desenvolupin a la comarca de la Segarra l’any 2023.

Article 2 – Persones beneficiàries
Les persones físiques, jurídiques, i entitats sense ànim de lucre, de la comarca de la Segarra legalment
constituïdes, que impulsin o desenvolupin activitats de caire social o cultural a la comarca i sol·licitin l’ajut
telemàticament  mitjançant  el  model  que  es  troba  a  la  seu  electrònica  del  Consell  Comarcal
(https://www.seu-e.cat/web/ccsegarra).

Quedaran excloses d’aquestes bases aquelles entitats i/o associacions que no respectin el marc democràtic
actual, que no assumeixin els principis de conducta reconeguts, com ara la Declaració Universal dels Drets
Humans i altres de similars, o bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes o misògines.

No podran tenir  la condició de beneficiaris  les persones o entitats  en les quals  concorri  alguna de les
circumstàncies de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els que
determinin les presents bases reguladores (article 3) i els següents:

SUPÒSIT REQUISIT A COMPLIR

D’aplicació a totes les persones sol·licitants

A
Informació sobre

concurrència d’ajuts per
la mateixa activitat

Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o obtingut altres ajuts
públics  (o  privats)  per  a  la  mateixa  activitat,  fent  constar  la  relació
detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada/obtinguda.

B

Realització de l’activitat
objecte de la subvenció

utilitzant qualsevol
element susceptible de
generar drets d’autor

Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

Específiques en funció de les persones sol·licitants
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C
Persones físiques

empresàries
Estar  donades  d’alta  en  el  cens  de  l’impost  sobre  activitats
econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

D
Entitats sense ànim de

lucre
Estar inscrites en el registre corresponent.

E

Empreses amb 50 o més
treballadors: compliment
de la quota de reserva
de llocs de treball per a

persones amb
discapacitat

Complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla
de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei General
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat
pel  Reial  decret  legislatiu  1/2013,  de  29  de  novembre,  o  amb  les
mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel reial decret
364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

F

Empreses de plantilla
igual o superior a 25
persones: prevenció i

detecció de casos
d’assetjament sexual i

d’assetjament per raó de
sexe

Indicar els mitjans de prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i
d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de
treball,  d’acord  amb  els  agents  socials,  de  conformitat  amb  la  llei
5/2008, de 24 d’abril,  del  dret  de les dones a erradicar  la violència
masclista.

G

Centres laborals:
compliment de la

normativa de política
lingüística

Fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter
fix  i  que continguin  text  que han de figurar  a  l’interior  dels  centres
laborals adreçats a les persones que hi treballes, d’acord amb la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

H

Centres i establiments
oberts al públic:

compliment de la
normativa de política

lingüística

Atendre  els  consumidors  en  qualsevol  de  les  llengües  oficials  de
Catalunya i  redactar almenys en català, la senyalització i  els cartell
d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis
per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al
públic,  d’acord  amb  la  Llei  1/1988,  de  7  de  gener,  de  política
lingüística.

I

Fundacions i
associacions:

compliment de la
normativa en matèria

d’estatuts

Haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de
la  Llei  4/2008,  de  24  d’abril,  del  llibre  tercer  del  Codi  Civil  de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19
de juliol, de modificació de l’anterior.

J
Fundacions: compliment

de la normativa amb
relació als comptes

Haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del
protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

K Empreses

No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de
sentències  fermes  condemnatòries  perquè  han  exercit  o  tolerat
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de
gènere.

Específiques en funció de la normativa europea aplicable als ajuts d’Estat

L

Subvencions que
apliquen els reglaments
d’ajuts de “minimis” de la

Unió Europea

Presentar declaració responsable d’altres ajuts de “minimis” que hagin
rebut  i/o  sol·licitat  l’empresa  sol·licitant  i  les  empreses  vinculades
durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors. Els
ajuts de “minimis” poden haver estat concedits per a l’activitat de la
subvenció o per a d’altres diferents, i poden haver estat atorgats per
qualsevol Administració pública de l’Estat i/o rebre finançament de la
Unió Europea.

Article 3 - Requisits i obligacions dels/de les beneficiaris/àries
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- Haver reintegrat qualsevol subvenció anteriorment revocada pel Consell Comarcal de la Segarra.

- Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb aquest
consell comarcal, abans de la concessió de la subvenció.

- Complir l’objectiu, executar el projecte o activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

- Utilitzar el logotip del Consell Comarcal de la Segarra i fer-ne constar la seva col·laboració en lloc visible en
tot el material elaborat per a l’activitat subvencionada.

- Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la
finalitat que determinen la concessió de l’ajut.

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents, aportant tota la
informació que els sigui requerida.

-  Comunicar  l’obtenció  d’altres  subvencions,  ajuts,  ingressos  o  recursos  que  financin  les  activitats
subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tan aviat com es coneguin i, en tot cas, amb la
finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fonts rebuts, inclosos els documents electrònics,
en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

-  Utilitzar  el  català  en  la  documentació  i  en  els  elements  de  difusió  generats  per  les  activitats
subvencionades i també durant la realització d’aquestes activitats.

- Complir amb la normativa sectorial i específica que afecta l’activitat per la qual s’ha sol·licitat aquesta
subvenció.

- Donar compliment a les altres obligacions que consten en aquestes bases.

Article 4 - Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment
El Ple del Consell Comarcal de la Segarra, aprovarà la convocatòria d’ajuts per resolució de Presidència de
l’entitat  els  atorgarà  o  denegarà,  segons  s’escaigui,  d’acord  amb els  barems estipulats  i  previ  informe
redactat a l’efecte. L’acord que s’adopti serà notificat al beneficiari/a la beneficiària on s’indicarà l’atorgament
o denegació dels ajuts sol·licitats i l’import de cada ajut.

El termini per a l’atorgament de la subvenció no serà superior a dos mesos després de la data de finalització
del  període  de  presentació  de  sol·licituds.  L’acord  d’atorgament  o  denegació  de  l’ajut  esgota  la  via
administrativa.  La  manca  de  resolució  dins  d’aquest  termini  produirà,  de  forma  general,  efectes
desestimables de la sol·licitud.

Aquesta notificació serà realitzada electrònicament, prèvia autorització del sol·licitant de l’ajut, en conformitat
amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i  de procediment de les administracions públiques a
Catalunya.

La concessió d’aquests ajuts està subjecte a la limitació pressupostària que preveu el Consell Comarcal de
la Segarra per aquest concepte.

Per tant, en el supòsit que no es puguin atendre tots els ajuts a raó de la disponibilitat econòmica, el Consell
Comarcal aplicarà un criteri proporcional a raó de la disponibilitat real.
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Article 5 - Tipus d’ajut
En aquesta convocatòria existeixen diferents tipus d’ajuts:

•  Aniversaris d’entitats o efemèrides (essent el 10è, 25è, el 50è, el 75è, el centenari o successius seguint
aquesta proporció): import màxim de l’ajut de 250,00 €

• Publicacions de temàtica centrada en la Segarra i escrites en català: import màxim de l’ajut de 200,00 €

• Actes tradicionals, culturals o socials d’interès comarcal: import màxim de l’ajut de 200,00 €

Article 6 - Presentació de les sol·licituds
 La  sol·licitud  de  subvenció  es  farà  per  mitjà  d’un  formulari  adreçat  a  la  Presidència  del  Consell
Comarcal de la Segarra, d’acord amb el model que es troba al web corporatiu www.ccsegarra.cat

 El formulari de sol·licitud i la documentació que s’hagi d’adjuntar s’haurà de presentar a través de la
Instància genèrica de l’apartat de tràmits electrònics de la pàgina web del Consell Comarcal de la Segarra
www.ccsegarra.cat

 Els documents que acompanyaran la sol·licitud s’incorporaran a una única tramesa.

 Tots els documents que requereixin signatura hauran d’incorporar una signatura electrònica generada a
partir d’un certificat electrònic que identifiqui al signant.

 Les sol·licituds inclouran la documentació següent

a. Document genèric de sol·licitud de l’ajut,  en base al  model  determinat  pel  Consell  Comarcal  de la
Segarra, en què es farà constar, entre altres,

I. Declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció, establertes en l’article 13 de la
Llei 38/2003, general de subvencions.

II. Declaració  que  accepta  les  presents  normes,  la  subvenció  que  si  li  pugui  atorgar,  així  com  les
condicions que se’n derivin, en cas que li sigui concedida.

III. Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries, de la Seguretat
Social, i de les seves obligacions financeres amb el Consell Comarcal de la Segarra.

IV. Declaració en la qual  es compromet a facilitar  tota la informació que li  sigui  requerida pel  Consell
Comarcal de la Segarra i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

b. Documentació referent a l’activitat:

I. Documentació tècnica:

 Memòria de realització d’activitats.

 Pressupost de les accions i activitats que es volen dur a terme per les quals es sol·licita la subvenció.

 En cas de que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, el Consell Comarcal de la
Segarra  sol·licitarà  que  s’esmeni  o  completi  durant  un  període  de  10  dies  hàbils,  advertint  que,
d’incomplir-ne el termini establert, s’arxivarà d’ofici l’expedient sense cap tràmit posterior.
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 La presentació de la sol·licitud de subvenció significa la plena acceptació d’aquestes Bases.

Article 7 – Termini
 La data màxima per presentar les sol·licituds serà el dia 30 de març de 2023

Article 8 - Sistema de subvenció
Serà pel sistema de concurrència competitiva.

Article 9 - Criteris i comissió de valoració
Les subvencions es concediran tenint en compte els criteris següents:

1. Els pressupostos presentats (excloent sempre les despeses d’infraestructures i béns d’inversió).

2. Les característiques de l’activitat que es vol dur a terme.

3. Projectes  o  activitats  que  impliquin  la  participació  de  més  d’una  entitat  i  afavoreixin  el  treball  de
col·laboració entre associacions.

La Comissió de Valoració estarà formada pels membres següents:

 La Consellera comarcal de cultura .

 Vocals: Dos tècnics del Consell Comarcal de la Segarra.

Quatre consellers; un per cada grup comarcal amb representació al Ple.

 Secretari del Consell Comarcal de la Segarra o persona en qui delegui, que actuarà com a Secretari de
la Comissió.

Article 10 – Elegibilitat de despeses
No seran objecte de la subvenció:

a. Les despeses referents a productes alimentaris, begudes i similars.

b. Les despeses en trofeus, premis en metàl·lic,  despeses de personal  propi  de l’entitat beneficiària i
despeses d’infraestructures i béns d’inversió.

c. Les despeses d’estructura i/o manteniment no imputables directament a l’activitat (electricitat, telèfon,
gestories o fungible d’oficina en general, entre altres).

d. L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el beneficiari no és un consumidor final i se’l pot
deduir. Aquesta casuística ha de constar a la memòria econòmica presentada.

Article 11 - Compatibilitat de les subvencions
Una entitat només podrà optar a una única subvenció de les diferents convocatòries d’ajuts del Consell
Comarcal de la Segarra, ja sigui de la mateixa base o de bases diferents durant aquesta anualitat.

Aquests ajuts seran compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa activitat sempre i quan la suma de
les quantitats atorgades no excedeixi el cost total de l’actuació subvencionada.
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Les entitats  que disposin de conveni  propi  amb el  Consell  Comarcal  de la Segarra no podran optar  a
aquesta  subvenció.  Una mateixa  activitat  només serà subvencionada una  sola  vegada.  En el  cas  que
existeixin 5 diferents sol·licituds d’ajut presentades per diferents beneficiaris però amb el mateix objecte,
només s’admetrà la que hagi entrat abans al registre del Consell Comarcal de la Segarra.

Les Festes Majors, festes de barri, activitats esportives,... queden excloses d’aquests ajuts.

Article 12 - Acceptació de la subvenció
S’entén implícita amb la sol·licitud de subvenció.  No obstant  això,  una vegada el  president  del  Consell
Comarcal acordi l’atorgament de la subvenció corresponent, el sol·licitant que no vulgui acceptar-la ho haurà
de comunicar al Consell Comarcal de la Segarra de manera expressa.

Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010,
de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació
per mitjans electrònics s’entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la posada a disposició de
la persona interessada o del  /  de la representant  d’aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense
accedir-ne  al  contingut,  llevat  que,  d’ofici  o  a  instància  del  destinatari  o  destinatària,  es  comprovi  la
impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

Article 13 - Justificació, pagament i publicitat
Per la justificació de l’actuació caldrà presentar el compte justificatiu, segons el model normalitzat que es
troba en el  web corporatiu www.ccsegarra.cat i  els  justificants  de despesa a nom del  beneficiari  de la
subvenció

Una vegada justificada degudament la despesa i acreditats gràficament els requisits de publicitat (article 3),
l’abonament de l’ajut econòmic concedit es realitzarà per transferència bancària.

Així mateix, en cap cas s’abonarà un ajut superior al del cost de l’activitat.

En el cas d’ajuts a publicacions, el beneficiari haurà d’aportar addicionalment el nombre d’exemplars de la
mateixa fins a l’import de la subvenció atorgada.

Article 14 - Dotació pressupostària
El Consell Comarcal de la Segarra disposarà d’un màxim de 1.800,00 euros d’ajut formulades per activitats
culturals  i  socials  de  la  comarca  de  la  Segarra,  amb  consignació  a  la  partida  pressupostària
01.3340010.4890090

Article 15 – Altres
Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació total d’aquestes bases, per la qual cosa
l’incompliment d’algun dels seus punts podrà considerar-se com a causa de revocació de l’ajut concedit.

L’atorgament d’ajuts en les despeses de les activitats no genera cap tipus de responsabilitat al  Consell
Comarcal de la Segarra.

El  Consell  Comarcal  podrà fer  totes les comprovacions que li  calguin abans i  després d’atorgar  l’ajut  i
valorarà especialment la certesa de la documentació presentada. En el cas que es detecti falsedat en la
documentació,  s’anul·larà  l’ajut  i  el  beneficiari  no  podrà  optar  a  cap  convocatòria  d’ajuts  del  Consell
Comarcal de la Segarra en un període de cinc anys.

El  Consell  Comarcal podrà anul·lar  l’ajut totalment o parcialment quan l’activitat  es desviï  del  programa
previst i per l’incompliment dels requisits.
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Article 16 – Publicitat de les bases
Es procedirà a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria de subvencions, així com de les
subvencions concedides, a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en els termes establerts a la Llei
general de subvencions.

El Consell Comarcal de la Segarra publicarà a la seva web les bases i convocatòria, així com la relació de
subvencions concedides amb indicació de l’import, entitats beneficiàries i objecte de la subvenció, segons
estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
sens perjudici de la seva publicació en altres diaris o butlletins oficials.

Cervera, a data de signatura
El president, Francesc Lluch Majoral
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