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ORDRE
,53GHG¶DEULOSHUODTXDOV¶DSURYHQOHVEDVHVUHJXODGRUHVTXHKDQ
GHUHJLUOHVVXEYHQFLRQVSHUSURPRXUHODUHDOLW]DFLyGHSODQVGHSDUWLFLSDFLy
SHUDDVVRFLDFLRQVQROXFUDWLYHVLVHQ¶REUHFRQYRFDWzULDS~EOLFDSHUDOSHUtRGH

(O'HFUHWGHGHQRYHPEUHGHFUHDFLyGHQRPLQDFLyLGHWHUPLQDFLy
GHO¶jPELWGHFRPSHWqQFLHVGHOVGHSDUWDPHQWVGHO¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDW
GH&DWDOXQ\DDWULEXHL[DO'HSDUWDPHQWG¶,QWHULRU5HODFLRQV,QVWLWXFLRQDOVL3DUWLFLSDFLyODSURPRFLyGHODSDUWLFLSDFLyVRFLDO$L[tPDWHL[HO'HFUHWGH
6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació, preveu com a òrgan depenent de la Secretaria de Relacions Institucionals
L3DUWLFLSDFLyOD'LUHFFLy*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLy&LXWDGDQDTXHHQWUHG¶DOWUHVKD
GHSURPRXUHHVSDLVSURFHVVRVLH[SHULqQFLHVGHSDUWLFLSDFLyFLXWDGDQD
9LVWO¶$FRUGGH*RYHUQGHGHVSHVDSOXULDQXDOGHGHGHVHPEUHGH
9LVWHOFDStWRO,;GHO'HFUHWOHJLVODWLXGHGHGHVHPEUHSHOTXDOV¶DSURYDHO7H[WUHIyVGHOD/OHLGHILQDQFHVS~EOLTXHVGH&DWDOXQ\DOD/OHLGH
17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions;
9LVWHOTXHGLVSRVDOD/OHLGHGHGHVHPEUHG¶RUJDQLW]DFLySURFHGLPHQW
LUqJLPMXUtGLFGHO¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DDPEHOVLQIRUPHV
SUHYLVGHO¶¬UHDG¶$VVHVVRUDPHQW-XUtGLFHQO¶¬PELWGH5HODFLRQV,QVWLWXFLRQDOVL
Participació i de la Intervenció Delegada,
ORDENO:
Article 1
2EMHFWH
$SURYDUOHVEDVHVUHJXODGRUHVG¶DTXHVWDFRQYRFDWzULDTXHILJXUHQDO¶DQQH[
d’aquesta Ordre i fer pública la convocatòria de subvencions de plans de participació
per a associacions no lucratives.
Article 2
3UHVHQWDFLyGHVROÂOLFLWXGVLGRFXPHQWDFLy
(OWHUPLQLGHSUHVHQWDFLyGHVROÂOLFLWXGVFRPHQoDUjDSDUWLUGHO¶HQGHPjGHOD
SXEOLFDFLyG¶DTXHVWD2UGUHDO'2*&LILQDOLW]DUjHQHOWHUPLQLG¶XQPHVDFRPSWDU
GHVGHO¶HQGHPjGHODSXEOLFDFLyG¶DTXHVWDFRQYRFDWzULDDO'2*&
Article 3
$SOLFDFLySUHVVXSRVWjULDLTXDQWLDPj[LPD
/DTXDQWLDPj[LPDWRWDOTXHHVGHVWLQDUjDDTXHVWHVVXEYHQFLRQVVHUjGH
HXURVGLVWULEXwGDHQOHVDQXDOLWDWVVHJHQWVDQ\HXURVDQ\
HXURV/¶DQXDOLWDWpVDFjUUHFGHODSDUWLGDSUHVVXSRVWjULD,7'
82000100/1310/0000 del pressupost del Departament d’Interior, Relacions InstituFLRQDOVL3DUWLFLSDFLySHUDO¶DQ\LFRQGLFLRQDWDO¶H[LVWqQFLDGHFUqGLWDGHTXDW
i suficient en el moment de la resolució de concessió.
DISPOSICIÓ FINAL
$TXHVWD2UGUHHQWUDUjHQYLJRUO¶HQGHPjG¶KDYHUVHSXEOLFDWDO'2*&
Barcelona, 19 d’abril de 2010
JOAN SAURA I LAPORTA
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
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ANNEX
%DVHVUHJXODGRUHVGHOHVVXEYHQFLRQV
—1 2EMHFWH
1.1 L’objecte és l’elaboració del pla de participació de l’associació o, si ja es té,
O¶H[HFXFLyGHOHVDFFLRQVSUHYLVWHV
1.2 Per pla de participació s’entén, a efectes d’aquesta convocatòria, la previsió d’accions a realitzar per millorar la implicació i intervenció de les persones
YLQFXODGHVDO¶DVVRFLDFLySHUWDOGHPD[LPLW]DUOHVVHYHVGLVSRQLELOLWDWVHQIDYRU
del projecte associatiu. No es considera inclòs en aquesta convocatòria qualsevol
tipus de debat, formació o anàlisi del mercat que pugui fer l’associació sinó està
GLUHFWDPHQWYLQFXODWDOVREMHFWLXVGHOD5HVROXFLypVDGLUPLOORUDUHOVHXIXQFLRQDPHQWGHPRFUjWLFLIDFLOLWDUODLQWHUYHQFLyLSDUWLFLSDFLyHQO¶HODERUDFLyLH[HFXFLy
del projecte associatiu de les persones vinculades a l’associació, sigui quin sigui el
seu grau de compromís.
L’elaboració del pla haurà de partir d’una diagnosi acurada dels nivells o graus
GHFRPSURPtVH[LVWHQWVDO¶DVVRFLDFLyGHVGHODSHUVRQDTXHWpUHVSRQVDELOLWDWV
GLUHFWLYHVILQVDODTXHQRPpVpVXVXjULDGHOVVHUYHLVRDFWLYLWDWVDL[tFRPODUHODFLy
entre els diferents nivells de compromís.
A partir d’aquesta diagnosi ha de recollir el conjunt d’accions per afavorir la informació, comunicació i col·laboració dels diferents nivells de compromís que han
de formar el pla de participació; i la planificació de les accions immediates.
 3HUH[HFXFLyGHOHVOtQLHVGHOSODV¶HQWpQODUHDOLW]DFLyG¶DFWLYLWDWVGHVWLQDGHV
a complir les seves previsions.
—2 %HQHILFLDULV
2.1 Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les associacions constituïdes a
l’empara de l’article 22 de la Constitució que estiguin inscrites en un registre públic
TXHGRQLSXEOLFLWDWGHODVHYDH[LVWqQFLDLDFWLYLWDWVLWLQJXLQHOGRPLFLOLVRFLDOHQ
qualsevol municipi de Catalunya i desenvolupen les seves activitats principals a
&DWDOXQ\D6¶H[FHSWXHQGHVHUSRVVLEOHVEHQHILFLDULVOHVDVVRFLDFLRQVYLQFXODGHV
a partits polítics.
 (OVUHTXLVLWVSHUWHQLUODFRQGLFLyGHEHQHILFLDULVyQ
a) No trobar-se en cap dels supòsits de prohibició previstos a l’article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant de l’Administració de
O¶(VWDWLOD*HQHUDOLWDWDL[tFRPOHVREOLJDFLRQVGDYDQWOD6HJXUHWDW6RFLDO
c) Estar al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que reglamentàriament es determinin.
G  &RPSOLUHOVUHTXLVLWVHVWDEOHUWVDOVDUWLFOHVLGHOD/OHL
de 7 de gener, de política lingüística.
H  &RPSOLUVLV¶HVFDXO¶REOLJDFLyTXHHVWDEOHL[O¶DUWLFOHGHOD/OHLGH
G¶DEULOG¶LQWHJUDFLyVRFLDOGHOVPLQXVYjOLGVRHO'HFUHWGHGHMXOLRO
VREUHDSOLFDFLyGHOHVPHVXUHVDOWHUQDWLYHVGHFDUjFWHUH[FHSFLRQDODOFRPSOLPHQW
de la quota de reserva del 2% a favor dels treballadors disminuïts en empreses de
50 o més treballadors.
 (OFRPSOLPHQWG¶DTXHVWVUHTXLVLWVV¶DFUHGLWDUjPLWMDQoDQWOHVGHFODUDFLRQV
i la documentació corresponent previstes a la base 7.2.
—3 )LQDOLWDWV
a) Millorar la capacitat de les associacions ciutadanes per desenvolupar el seu
projecte associatiu i les activitats derivades.
E  )DFLOLWDUHLQHVSHUFDQDOLW]DULDSURILWDUHILFDoPHQWODGLYHUVLWDWGHPDQHUHV
de vincular-se amb l’associació, el seu projecte i les seves activitats.
c) Millorar el funcionament democràtic de les associacions.
d) Permetre una major relació de l’associació amb el sector de població al qual
V¶DGUHoDLIHUPpVYLVLEOHOHVVHYHVDFWXDFLRQVLOHVVHYHVILQDOLWDWV
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² 'HVSHVHVVXEYHQFLRQDEOHVLH[FORVHV
 6yQGHVSHVHVVXEYHQFLRQDEOHVDTXHOOHVGHULYDGHVGHOVHVWXGLVSUHYLVDQjOLVLV
FRQWUDFWDFLRQVH[WHUQHVPDWHULDOVLDOWUHVGHVWLQDGHVGLUHFWDPHQWDO¶HODERUDFLyR
H[HFXFLyGHOSODGHSDUWLFLSDFLyOOHYDWGHOHVLQGLFDGHVDO¶DSDUWDWVHJHQW
 6yQGHVSHVHVH[FORVHVOHVGHVWLQDGHVDO¶DGTXLVLFLyGHPDWHULDOLQYHQWDULDEOH
i arranjament o manteniment de locals, les campanyes d’informació i comunicació
LOHVDFWLYLWDWVO~GLTXHVRIHVWLYHVQRGLUHFWDPHQWYLQFXODGHVDPEHOSURMHFWHDL[t
com les enquestes, sondejos i altres mètodes demoscòpics que no es destinin a
SURPRXUHHOGHEDWLODSURSRVWDG¶DFWXDFLRQV,JXDOPHQWHQHOFDVG¶H[HFXFLyGH
SODQVGHSDUWLFLSDFLyMDHODERUDWVHVFRQVLGHUHQH[FORVHVOHVGHVSHVHVGHVWLQDGHVD
O¶HODERUDFLyGHEXWOOHWLQVHGLFLRQVGLJLWDOVLDOWUHVPLOORUHVDODZHEGHO¶HQWLWDW
 /HVGHVSHVHVGHOSHUVRQDOSURSLMDH[LVWHQWDO¶HVWUXFWXUDRUJDQLW]DWLYDGH
l’associació només podrà ser imputable en un 15% de la seva dedicació al projecte,
sempre que es justifiqui suficientment la seva procedència.
—5 9DORUHOHJLEOHGHOVSURMHFWHV
(OYDORUHOHJLEOHpVDTXHOOTXHVHUYHL[GHEDVHSHUFDOFXODUODTXDQWLWDWPj[LPD
subvencionable. Inicialment correspon al pressupost presentat per l’associació,
la qual haurà d’indicar clarament quines despeses comportarà la realització del
projecte, tot detallant-ne la naturalesa.
$TXHVWYDORUSRWVHUPRGLILFDWSHUOD'LUHFFLy*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLy&LXWDGDQD
sobre la base de l’anàlisi de les despeses proposades i l’adequació de la seva procedència d’acord amb els criteris d’aquesta Ordre.
—6 4XDQWLDGHOHVVXEYHQFLRQV
Només es pot presentar un projecte per associació i no es podran atorgar subvenFLRQVVXSHULRUVDOV¼
'¶DFRUGDPEO¶DUWLFOHGHO'HFUHWOHJLVODWLXGHGHGHVHPEUHSHO
TXDOV¶DSURYDHO7H[WUHIyVGHOD/OHLGHILQDQFHVS~EOLTXHVGH&DWDOXQ\DFDOGUj
justificar el total del valor elegible que constarà a la resolució d’atorgament amb
independència de quina sigui la quantia subvencionada.
—7 6ROÂOLFLWXGVLGRFXPHQWDFLyDGMXQWD
 /HVVROÂOLFLWXGVHVSUHVHQWDUDQDOD'LUHFFLy*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLy&LXWDGDQDPLWMDQoDQWXQDLQVWjQFLDRILFLDOTXHSRGUHXWUREDUDODVHXGHOD'LUHFFLy
*HQHUDO DY'LDJRQDO%DUFHORQD RDODSjJLQDZHEKWWSZZZJHQFDW
QHWGUHS7DPEpHVSRGUjSUHVHQWDUSHUTXDOVHYRODOWUHGHOVPLWMDQVTXHHVWDEOHL[
O¶DUWLFOHGHOD/OHLGHGHQRYHPEUHGHUqJLPMXUtGLFGHOHVDGPLnistracions públiques i del procediment administratiu comú.
 -XQWDPHQWDPEODVROÂOLFLWXGV¶KDXUjGHSUHVHQWDUODGRFXPHQWDFLyJHQHUDO
VHJHQW
a) Original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada del CIF de l’entitat.
b) Original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada del DNI o NIE de la persona
representant de l’entitat sol·licitant. Aquesta documentació no haurà de ser aportada si en el moment de presentació de la sol·licitud es dóna el consentiment perquè
l’Administració la comprovi de manera electrònica.
c) Acreditació de la representació legal del sol·licitant respecte de l’entitat.
G  &HUWLILFDFLyH[SHGLGDG¶DFRUGDPEODOHJLVODFLyYLJHQWGHO¶DFRUGDGRSWDWSHU
O¶zUJDQFRPSHWHQWGHO¶HQWLWDWSHOTXDOHVGHFLGHL[VROÂOLFLWDUODVXEYHQFLy
e) Original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada dels Estatuts i acta de constitució de l’entitat.
I  0HPzULDH[SOLFDWLYDGHOHVILQDOLWDWVGHO¶DVVRFLDFLyLOHVDFWLYLWDWVUHDOLW]DGHV
HVSHFLDOPHQWHOV~OWLPVWUHVDQ\VDPEXQPj[LPGHSjJLQHV
g) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts o subvencions
DPEODPDWHL[DILQDOLWDW(QFDVDILUPDWLXFDOLQGLFDUODSURFHGqQFLDLO¶LPSRUW
d’aquests.
h) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la
*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DDFUHGLWRUVHVSDUWLFXODUV
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i) Declaració responsable conforme l’entitat no es troba en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
j) En la sol·licitud de subvenció, la persona sol·licitant s’ha de declarar responsable
d’estar al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat
VRFLDOGHOHVREOLJDFLRQVWULEXWjULHVDPEO¶(VWDWLDPEOD*HQHUDOLWDWLLPSOLFDTXH
autoritza a l’òrgan gestor per comprovar-ho.
N  'HFODUDFLyFRQIRUPHHVFRPSOHL[HQHOVUHTXLVLWVHVWDEOHUWVDOVDUWLFOHV
LGHOD/OHLGHGHJHQHUGHSROtWLFDOLQJtVWLFD
l) En el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, han de
complir amb l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’indicar els mitjans que
XWLOLW]HQSHUSUHYHQLULGHWHFWDUFDVRVG¶DVVHWMDPHQWVH[XDOLG¶DVVHWMDPHQWSHUUDy
GHVH[HLG¶LQWHUYHQLUKLHQOOXUVFHQWUHVGHWUHEDOO
m) Declaració responsable de les remuneracions que percep el personal directiu
de l’entitat subvencionada, el compromís de donar publicitat de les remuneracions
en la memòria dels estats comptables, el compromís de mantenir en el marc de la
UHODFLyODERUDOSUHH[LVWHQWLGXUDQWHOSHUtRGHGHYLJqQFLDGHODVXEYHQFLyO¶HVWUXFtura retributiva i el compliment de les regles establertes en els apartats a, b, c i d de
O¶DUWLFOHELVGHO7H[WUHIyVGHOD/OHLGHILQDQFHVS~EOLTXHVGH&DWDOXQ\D
7.3 La memòria del projecte objecte de subvenció, que no superarà les 20 pàJLQHVFRQWLQGUjFRPDPtQLP
D  8QDH[SOLFDFLyGHFRPHVIDUjODGLDJQRVLGHOIXQFLRQDPHQWGHPRFUjWLFGHOV
FDQDOVGHSDUWLFLSDFLyH[LVWHQWVLGHOPDSDGHFRPSURPtVFRQVLVWHQWDTXHVW~OWLP
HQHOOOLVWDWGHOVQLYHOOVGHFRPSURPtVH[LVWHQWVDO¶DVVRFLDFLyGHVGHODSHUVRQDTXH
té responsabilitats directives fins la que només és usuària dels serveis o activitats;
DL[tFRPODUHODFLyHQWUHDTXHVWVGiferents nivells.
E  8QDH[SOLFDFLyGHFRPHVUHFROOLUDQRHODERUDUDQOHVSURSRVWHVG¶DFFLRQV
per afavorir la informació, comunicació i col·laboració dels diferents nivells de
FRPSURPtVTXHKDQGHIRUPDUHOSODGHSDUWLFLSDFLyDL[tFRPODSODQLILFDFLyGHOHV
accions immediates.
F  (QHOFDVGHWHQLUMDHODERUDWHOSODGHSDUWLFLSDFLyFDOGUjH[SOLFDUOHVDFFLRQV
concretes per aconseguir els elements indicats als apartats a) i b) que indiquin què
es farà, com es farà i quins resultats s’espera obtenir.
d) Mitjans de seguiment i revisió del pla de participació.
e) Calendari de treball.
f) Recursos econòmics, humans i organitzatius.
 /DFDUDFWHUtVWLFDHVVHQFLDOG¶DTXHVWDFRQYRFDWzULDpVODGHSURPRXUHOD
participació, entesa com la manera de vincular-se a un projecte col·lectiu. Per
aquesta raó, només es tindran en compte els projectes que, des de l’inici, incorporin
metodologies participatives per a la seva realització.
 6¶HQWHQGUjTXHODVROÂOLFLWXGQRUHXQHL[HOVUHTXLVLWVQHFHVVDULVSHUDOD
valoració de la sol·licitud, quan manqui qualsevol d’aquests documents. En aquest
cas, l’associació serà requerida per esmenar la deficiència en el termini de deu
GLHVDPEODLQGLFDFLyTXHVLQRKRIHVHVFRQVLGHUDUjTXHGHVLVWHL[GHODSHWLFLyL
es dictarà la corresponent resolució de desistiment.
 (OVSURMHFWHVSUHVHQWDWVHVSXEOLFDUDQDODSjJLQDZHEGHO'HSDUWDPHQWSHO
FRQHL[HPHQWGHTXDOVHYROSHUVRQDLQWHUHVVDGD
7.7 La presentació de la sol·licitud significa la plena acceptació d’aquestes
bases.
—8 &RPLVVLyWqFQLFDG¶DYDOXDFLy
8.1 La comissió tècnica d’avaluació d’aquesta convocatòria estarà formada pel
subdirector/a general de Participació en l’Àmbit Local, que farà les funcions de
SUHVLGHQWDSHUGXHVSHUVRQHVH[SHUWHVHQSDUWLFLSDFLySURYLQHQWVGHOPyQORFDO
GXHVSHUVRQHVH[SHUWHVHQSDUWLFLSDFLyGHOPyQDVVRFLDWLXSHUXQDSHUVRQDGHO
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i una altra persona
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GHOD'LUHFFLy*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLy&LXWDGDQDTXHIDUjOHVIXQFLRQVGHVHFUHtari/ària amb veu i sense vot. També en formarà part el/la director/a Territorial
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, o persona en
qui delegui, pel que fa a la valoració dels projectes presentats a la corresponent
demarcació.
8.2 La comissió es considerarà constituïda quan hagi estat convocada pel/per
la president/a per escrit i tramesa per correu electrònic, amb tres dies d’antelació,
com a mínim, i hi siguin presents, en primera convocatòria, la majoria absoluta dels
seus membres, i en segona convocatòria, almenys tres dels seus membres.
8.3 Els acords de la comissió es prendran per la majoria dels seus membres, i
HOYRWGHSUHVLGHQWVHUjGHTXDOLWDWHQFDVG¶HPSDW'¶DTXHVWVDFRUGVVHQ¶DL[HFDUj
un acta que tindrà el caràcter de proposta a l’òrgan competent per atorgar les subvencions.
 (OVPHPEUHVGHODFRPLVVLyTXHQRIRUPLQSDUWGHOSHUVRQDOSURSLGH
O¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DVHUDQLQGHPQLW]DWVSHUDVVLVWLUKL
d’acord amb uns imports equivalents al que preveu el Decret 138/2008, de 15 de
MXOLROGHUHJXODFLyLDFWXDOLW]DFLyG¶LQGHPQLW]DFLRQVSHUUDyGHVHUYHLVDOD*HQHralitat de Catalunya.
—9 &ULWHULVGHYDORUDFLy
Les sol·licituds presentades es valoraran i seleccionaran tenint en compte els
VHJHQWVFULWHULVREMHFWLXVG¶DWRUJDPHQWGHODVXEYHQFLy
 4XDOLWDWGHOSURMHFWHLYLDELOLWDWWqFQLFD0j[LPSXQWV
9.2 Capacitat de produir efectes avaluables i sostenibles respecte els objectius
GHSDUWLFLSDFLyLQWHUQD0j[LPSXQWV
9.3 Adequació dels recursos sol·licitats als objectius proposats en el projecte.
0j[LPSXQWV
 $GHTXDFLyGHOSURMHFWHDOQRPEUHLWLSRORJLDGHSHUVRQHVYLQFXODGHVD
O¶DVVRFLDFLy0j[LPSXQWV
 &DUjFWHULQQRYDGRUGHOSURMHFWHRGHOHVDFWLYLWDWVDGHVHQYROXSDU0j[LP
20 punts.
—10 3URFHGLPHQW
 3XQWXDFLyGHOVSURMHFWHVLIL[DFLyGHODSXQWXDFLyPtQLPD
A partir dels criteris establerts a la base 9, la comissió tècnica d’avaluació puntuarà els projectes i els ordenarà de més a menys punts, dividint-los per franges de
no més de 10 punts.
Els projectes que tinguin menys de 20 punts no podran obtenir subvenció.
10.2 Determinació del coeficient multiplicador.
A cada franja de puntuació li serà assignat un coeficient multiplicador que no
podrà ser superior a 1 ni inferior a 0,6, en què l’1 correspon a la puntuació més alta
LDODSXQWXDFLyPpVEDL[D
10.3 Aplicació del coeficient.
El producte d’aquest coeficient multiplicador i la quantitat sol·licitada, senyalarà
una quantitat orientativa de la subvenció a atorgar.
 6XEYHQFLy
/DTXDQWLWDWREWLQJXGDDPEO¶RSHUDFLyDQWHULRUSRGUjVHUPRGLILFDGDDODEDL[D
SHUWDOG¶REWHQLU[LIUHVDUURGRQLGHVDODFHQWHQD
—11 ÑUJDQVFRPSHWHQWVSHUDODWUDPLWDFLyLUHVROXFLyGHOSURFHGLPHQWGH
FRQFHVVLy
11.1 La tramitació de les subvencions objecte d’aquestes línies de subvencions
correspon al/a la subdirector/a general de Participació en l’Àmbit Local i la resolució
al/a la director/a general de Participació Ciutadana, d’acord amb la proposta feta
per la comissió tècnica d’avaluació prevista a la base 8.
11.2 El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència
competitiva.
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—12 5HVROXFLRQVLQRWLILFDFLy
12.1 A la vista de la proposta feta per la comissió tècnica d’avaluació, s’acordarà
O¶DWRUJDPHQWGHODVXEYHQFLyPLWMDQoDQWUHVROXFLyGHOGHODGLUHFWRUDJHQHUDOGH
Participació Ciutadana. La resolució farà constar el valor elegible que s’ha tingut
en compte al moment de determinar la subvenció.
12.2 Les resolucions seran notificades als interessats en el termini de sis
mesos a comptar des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds. La forma de notificació de les resolucions que finalitzen el procediment
de subvenció d’aquesta convocatòria serà per correu certificat. Sens perjudici de
l’obligació de resoldre, si en el termini de sis mesos des de la data de publicació
GHODFRQYRFDWzULDQRHVGLFWDUHVROXFLyH[SUHVVDHVFRQVLGHUDUjGHVHVWLPDGDOD
sol·licitud per silenci administratiu.
 &RQWUDDTXHVWHVUHVROXFLRQVTXHQRH[KDXUHL[HQODYLDDGPLQLVWUDWLYD
HVSRGUjLQWHUSRVDUUHFXUVG¶DOoDGDHQHOWHUPLQLG¶XQPHVGDYDQWO¶zUJDQTXHKD
dictat l’acte o davant el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació,
HQHOVWHUPHVTXHHVWDEOHL[HQHOVDUWLFOHVLVHJHQWVGHOD/OHLGH
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
—13 5HQ~QFLD
Si el beneficiari d’una subvenció hi vol renunciar, ho manifestarà de manera
H[SUHVVD6LODUHQ~QFLDHVSURGXHL[GHVSUpVG¶KDYHUSHUFHEXWSDUWGHODVXEYHQFLy
atorgada, haurà de reintegrar la quantitat rebuda.
² )RUPDGHSDJDPHQWLMXVWLILFDFLyGHODVXEYHQFLy
(OSDJDPHQWGHOHVVXEYHQFLRQVHVUHDOLW]DUjHQGRVSHUtRGHVHOGHODTXDQtia es tramitarà un cop resolta la convocatòria i el 30% restant es tramitarà un cop
V¶KDJLMXVWLILFDWODVXEYHQFLyG¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HQOHVEDVHVG¶DTXHVWD
convocatòria.
Per justificar les subvencions, les associacions beneficiàries han de lliurar la
documentació justificativa de les despeses efectuades, d’acord amb el que es detalla
DFRQWLQXDFLy
a) Memòria de l’activitat realitzada en la qual s’acrediti el compliment de les
previsions indicades al projecte subvencionat. Aquesta memòria no haurà de superar
les 20 pàgines. Es pot complementar la memòria amb altres documents, en qualsevol format, que puguin il·lustrar més la realització del procés, però el document
que ha de servir per valorar la procedència i el bon fi de la subvenció atorgada no
KDXUjGHVXSHUDUO¶H[WHQVLyLQGLFDGD,JXDOPHQWFDOGUjDOPHQ\VXQH[HPSODUGH
cada material emprat per a la difusió de les diferents activitats, on haurà constat la
FROÂODERUDFLyGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
b) Informe del representant legal de l’associació acreditatiu de la totalitat de les
GHVSHVHVUHDOLW]DGHVSHUO¶H[HFXFLyGHOSURMHFWHG¶DFRUGDPEYDORUHOHJLEOHHVWDEOHUW
DODUHVROXFLyGHFRQFHVVLy$TXHVWLQIRUPHKDXUjG¶LQGLFDU
Valor elegible (indicat a la resolució de concessió o a la d’acceptació de reformulació, si s’escau).
Subvenció atorgada.
Relació de despeses que ha comportat el projecte, fent constar la data d’emissió,
el concepte i el perceptor.
'HWDOOGHOVLQJUHVVRVTXHKDJLQFRQWULEXwWDOILQDQoDPHQWGHOHVDFWLYLWDWVVXEvencionades.
Resultat comptable (diferència entre valor elegible i despeses justificades).
Caldrà adjuntar l’original i la còpia de les factures abonades i altres documents
de valor probatori equivalent amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa corresponents a les despeses acreditades.
1RHVFRQVLGHUDUDQMXVWLILFDGHVOHVGHVSHVHVUHODFLRQDGHVDPEDFWLYLWDWVH[FORVHV
segons aquesta Ordre o que hagin tingut aquesta consideració en la resolució del
director general.
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En el cas que no es justifiqui la totalitat del valor elegible, per manca de realit]DFLyGHO¶DFWLYLWDWRSHULQFRUSRUDUDFWLYLWDWVH[FORVHVVHJRQVOHVSUHYLVLRQVGHOHV
EDVHVV¶REULUjHOFRUUHVSRQHQWH[SHGLHQWGHUHGXFFLyGHTXDQWLDRGHUHLQWHJUDPHQW
segons pertoqui.
$DTXHVWVHIHFWHVHVIL[DFRPWHUPLQLPj[LPSHUDODSUHVHQWDFLyGHOVMXVWLILFDQWVUHVSHFWLXVDOD'LUHFFLy*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLy&LXWDGDQDHOG¶RFWXEUH
de 2011.
—15 2EOLJDFLRQVGHOVEHQHILFLDULV
A més de l’obligació de justificació descrita a la base anterior, els beneficiaris
GHOHVVXEYHQFLRQVKDQGH
a) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció, sense que es
pugui realitzar canvi o modificació alguna de l’objecte o de la finalitat per la qual
es va concedir.
E  6RWPHWUH¶VDOHVDFWXDFLRQVGHFRPSURYDFLyGHOD,QWHUYHQFLy*HQHUDOGHOD
*HQHUDOLWDWGHOD6LQGLFDWXUDGH&RPSWHVLDOWUHVzUJDQVFRPSHWHQWVG¶DFRUGDPE
la normativa aplicable.
c) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
GHJXGDPHQWDXGLWDWVHQHOVWHUPHVH[LJLWVSHUODOHJLVODFLyPHUFDQWLOLVHFWRULDO
DSOLFDEOHDL[tFRPHOVHVWDWVFRPSWDEOHVGHOVTXDOVHVGHVSUHQJXLQOHVDFWXDFLRQV
REMHFWHGHVXEYHQFLyDPEODILQDOLWDWGHJDUDQWLUO¶DGHTXDWH[HUFLFLGHOHVIDFXOWDWV
de comprovació i control.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
H  &RPXQLFDUDOD'LUHFFLy*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLy&LXWDGDQDTXDOVHYRODOWUD
VXEYHQFLyTXHSXJXLUHEUHSHUDODUHDOLW]DFLyGHOPDWHL[SURMHFWH
f) Proporcionar en tot moment la informació respecte a la subvenció concedida
TXHHOVVLJXLGHPDQDGDGLUHFWDPHQWSHUOD'LUHFFLy*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLy&LXWDdana o pels professionals o empreses contractats al dit efecte per aquesta.
g) Incorporar de forma visible en el material que s’utilitza para la difusió de
OHVDFWLYLWDWVHOORJRWLSGHOD'LUHFFLy*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLy&LXWDGDQDSHUWDO
d’identificar l’origen de la subvenció.
h) Sotmetre el projecte subvencionat a una avaluació, que podrà ser realitzada
SHUHQFjUUHFGHOD'LUHFFLy*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLyLRSHUXQDFRPLVVLySURPRJXGD
SHUDTXHVWzUJDQDPEWqFQLFVGHOWHUULWRULLDOWUHVSHUVRQHVH[SHUWHV
—16 5HYRFDFLyGHOHVVXEYHQFLRQV
/HVVXEYHQFLRQVVHUDQUHYRFDGHVHQHOVVXSzVLWVVHJHQWV
D  4XDQH[SLULHOWHUPLQLGHMXVWLILFDFLyGHOHVGHVSHVHVVHQVHTXHHOEHQHILFLDUL
les hagi justificades.
E  (QHOVDOWUHVVXSzVLWVTXHHVWDEOHL[HQHOVDUWLFOHVLVHJHQWVGHO'HFUHW
OHJLVODWLXGHGHGHVHPEUHSHOTXDOV¶DSURYDHO7H[WUHIyVGHOD/OHLGH
finances públiques de Catalunya, com també en el cas d’incompliment dels requisits
HVWDEOHUWVDOVDUWLFOHVLGHOD/OHLGHGHJHQHUGHSROtWLFD
OLQJtVWLFDTXHVLJXLQH[LJLEOHV
—17 &RPSURYDFLyLFRQWURO
/D'LUHFFLy*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLy&LXWDGDQDpVODXQLWDWHQFDUUHJDGDGH
comprovar que s’ha dut a terme l’activitat subvencionada, d’acord amb la finalitat
i els requisits que preveuen la convocatòria, les bases reguladores aprovades per la
present Ordre i la resta de normativa aplicable, sens perjudici de les competències
GHFRQWUROG¶DOWUHVzUJDQVGHFRQWUROGHO¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDW
—18 5qJLPMXUtGLF
(QWRWHOTXHQRSUHYHXHQH[SUHVVDPHQWDTXHVWHVEDVHVVyQG¶DSOLFDFLyHOVSUHFHSWHV
FRQWLQJXWVDOFDStWRO,;GHO7H[WUHIyVGHOD/OHLGHILQDQFHVS~EOLTXHVGH&DWDOXQ\D
DSURYDWSHO'HFUHWOHJLVODWLXGHGHGHVHPEUHHOVSUHFHSWHVEjVLFVGHOD
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/OHLGHGHQRYHPEUHJHQHUDOGHVXEYHQFLRQVOD/OHLGH
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DLOD/OHLGHGHQRYHPEUHGHUqJLPMXUtGLFGH
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
(10.109.026)
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