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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
ORDRE
IRP/564/2008, de 29 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de
les subvencions per a entitats sense afany de lucre per a la realització d’activitats
de foment de la pau i de la cultura de la pau i de promoció i defensa dels drets
humans, i s’obre la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per
a l’any 2009.
El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació té com a un
dels seus principals objectius desenvolupar una política pública de foment de la pau
i promoció dels drets humans, i dotar-se dels instruments necessaris per dur-la a
terme, en el marc del que preveu la Llei de foment de la pau. Per aquest motiu, va
crear en el seu moment el Programa per a l’Institut Internacional per la Pau amb una
doble inalitat: d’una banda, crear l’Institut Internacional per la Pau i, d’una altra,
impulsar una política de foment de la pau per part dels diferents departaments de
la Generalitat, de forma coordinada i transversal.
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l’Institut
Català Internacional per la Pau i en aquest moment ja es troba en funcionament. El
Programa per a la creació d’aquest Institut s’ha transformat en l’Oicina de Promoció de la Pau i de Drets Humans. Aquesta té per objectius, a més de contribuir a la
posada en funcionament de l’ICIP i de vehicular la seva relació amb el govern de la
Generalitat de Catalunya, desenvolupar polítiques públiques de foment de la pau i
de promoció dels drets humans, d’acord amb el Consell Català de Foment de la Pau,
i programar accions en l’àmbit del foment de la pau i els drets humans. És en aquest
marc que s’ha marcat la concessió d’una línia de subvencions a les institucions que
treballen pel foment de la cultura de la pau i la promoció dels drets humans.
Després de l’experiència de tres anys de convocatòries de subvencions s’ha considerat adient realitzar una reformulació quant als beneiciaris, línies prioritàries
i criteris de concessió. Aquesta reformulació té per objecte adequar-se millor a
la realitat del país i permetre un inançament més adequat per a la realització de
projectes.
Per això, i d’acord amb els seus objectius, el Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació obre una línia de subvencions adreçada a incrementar
la presa de consciència de la societat catalana davant del fenomen dels conlictes
bèl·lics d’origen sociopolític, així com de la importància de la resolució pacíica
d’aquests, i de la promoció dels drets humans.
Per a aquesta inalitat, és necessari aprovar les bases reguladores de les subvencions per a projectes adreçats al foment de la pau, la difusió de la cultura de la pau
i/o la promoció dels drets humans.
Vistos el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions;
Vist el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els
informes previs de l’Assessoria Jurídica de Relacions Institucionals i Participació
i de la Intervenció Delegada,
ORDENO:
Article 1
1.1 S’aproven les bases reguladores de les subvencions per a entitats sense afany
de lucre per a la realització d’activitats de promoció dels drets humans i de foment
de la pau i de la cultura de la pau, que iguren a l’annex d’aquesta Ordre.
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1.2 S’obre convocatòria pública, per a l’any 2009, per a la presentació de sollicituds per a l’obtenció de les subvencions previstes en aquesta Ordre.
Article 2
El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes subvencions
començarà l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC i inalitzarà vint
dies hàbils després de la seva publicació.
Article 3
Aquesta convocatòria es finança amb càrrec a la partida pressupostària
IT05D/482370100/1310 o partida equivalent del pressupost del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació per a l’any 2009. La quantia màxima
total que es destina a aquestes subvencions és de 250.000 euros, restant condicionades a l’existència de crèdit adequat i suicient en el moment de la resolució de
la concessió.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al DOGC.
Barcelona, 29 de desembre de 2008
JOAN SAURA I LAPORTA
Conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació
ANNEX
Bases reguladores de les subvencions
—1 Objecte
S’estableixen les bases reguladores de les subvencions per a projectes adreçats
a la promoció dels drets humans i el foment i difusió de la cultura de la pau en el
sentit d’oposició a la resolució bèl·lica dels conlictes sociopolítics, especialment
aquelles previstes a la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau.
—2 Beneiciaris
Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les entitats sense
ànim de lucre la seu social de les quals es troba a Catalunya, que compleixin amb
les condicions següents:
a) Disposar de seu social o delegació amb establiment permanent a Catalunya,
així com tenir una presència activa, capacitat de mobilització i base social àmplia
al territori català. L’entitat ha de tenir un equip de gestió o un òrgan de treball
amb capacitat de decisió a Catalunya que pugui assumir la responsabilitat directa
de la presentació de la sol·licitud i estar en condicions de donar en tot moment
a la Generalitat de Catalunya qualsevol aclariment, informació i documentació
relativa a la comptabilitat i gestió del projecte durant la seva fase de seguiment
i execució.
b) Disposar de capacitat logística, recursos humans, materials o experiència per
garantir els objectius del projecte que es demana subvencionar.
—3 Requisits dels ens beneiciaris i forma d’acreditar-los
3.1 Els ens beneiciaris de les subvencions previstes en aquestes bases han de
complir els requisits següents:
a) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, i les obligacions davant la Seguretat Social.
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b) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística.
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3.2 En cas d’haver rebut en el passat cap altra subvenció procedent del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, la justiicació del compliment
de les obligacions establertes per part dels ens beneiciaris en les respectives bases
de la subvenció.
3.3 El compliment d’aquests requisits s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació de
la documentació prevista al punt 6 de les bases reguladores de les subvencions.
—4 Import màxim
4.1 Es pot subvencionar ins al 80% del cost de les activitats esmentades al
present annex.
4.2 L’import màxim de sol·licitud de demanda no pot superar els 20.000€.
4.3 Sens perjudici del que preveu el paràgraf anterior, l’import de les subvencions,
aïlladament o en concurrència amb altres entitats públiques o privades, nacionals
o internacionals, no pot superar el cost de l’activitat subvencionada a desenvolupar
per l’ens beneiciari.
—5 Àmbit temporal
5.1 Se subvencionaran les actuacions que es desenvolupin entre l’1 de gener i
el 23 de novembre de 2009.
5.2 En el cas que es presenti a inançament un projecte de més d’un any de
durada, cal que s’especiiqui el pressupost corresponent a cada any i que es facin
constar les aportacions rebudes per totes les fonts de inançament, com també que
s’indiqui si les subvencions estan sol·licitades o concedides. Tanmateix, la sol·licitud
de inançament presentada a l’Oicina de promoció de la pau i de drets humans afecta
només l’exercici a què es refereix cadascuna de les convocatòries.
—6 Sol·licitud i documentació adjunta
6.1 Les sol·licituds de les subvencions que regula aquesta Ordre es podran presentar de qualsevol de les maneres que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, adreçades al Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació (Diagonal, 409, 08008 Barcelona).
6.2 El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació posarà a
disposició dels ciutadans i ciutadanes, en les seves dependències i a l’adreça d’Internet http://www10.gencat.net/drep/AppJava/cat/index.jsp, els models normalitzats
de sol·licituds per obtenir les subvencions previstes en aquesta Ordre.
6.3 Juntament amb el model normalitzat de sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:
Formulari normalitzat. La presentació d’aquest és imprescindible i la no presentació comporta l’arxiu deinitiu de l’expedient sense més tràmit.
Original i fotocòpia o còpia compulsada del CIF de l’entitat
Acreditació de la representació legal de la persona sol·licitant respecte de l’entitat.
Original i fotocòpia o còpia compulsada del NIF de la persona representant legal
de l’entitat
Certiicat, expedit d’acord amb la legislació vigent, de l’acord adoptat per l’òrgan
competent de l’entitat, pel qual es decideix sol·licitar la subvenció.
Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts amb la mateixa
inalitat. En cas airmatiu, cal indicar-ne la procedència i l’import.
Memòria explicativa i detallada de l’activitat a realitzar, indicant-hi el nom de la
persona responsable del projecte.
Calendari d’execució de l’activitat proposada.
Pressupost detallat de les despeses del projecte.
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En cas que el projecte tingui algun tipus de suport per part d’altres entitats, la
documentació que acrediti aquesta implicació.
Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors/es particulars.
Declaració responsable conforme l’entitat no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Declaració responsable d’estar al corrent del pagament de les obligacions amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l’Estat
i amb la Generalitat, la qual cosa implica que autoritza a l’òrgan gestor per comprovar-ho. Aquesta declaració consta en el formulari de sol·licitud normalitzat.
Declaració conforme es compleixen els requisits establerts als articles 32.1, 32.3
i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada dels Estatuts i de l’acta de constitució de l’entitat.
Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI del representant.
Memòria explicativa de les activitats realitzades per l’entitat. En el cas de fundacions, declaració responsable del compliment de l’obligació de presentar els comptes
anuals al Protectorat de la Generalitat.
6.4 Si la sol·licitud no compleix els requisits que s’estableixen als apartats
anteriors, es requerirà la persona interessada perquè en el termini de deu dies
hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb
l’observació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seva petició,
amb la resolució prèvia corresponent.
6.5 La presentació de la sol·licitud de subvenció signiica la plena acceptació
d’aquestes bases.
6.6 En el cas de sol·licituds presentades de forma concertada per diverses entitats
l’acceptació de les bases i tots els requisits i obligacions que aquestes estableixen
són per a totes elles.
—7 Avaluació i resolució de concessió
7.1 El secretari de Relacions Institucionals i Participació ha de nomenar una
Comissió per avaluar les sol·licituds presentades. Formaran part d’aquesta comissió:
el/la director/a de l’Oicina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans; els /les
directors/res dels Serveis Territorials del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació; col.laboradors/res del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació; i persones col·laboradores externes al Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, expertes en la matèria.
La Comissió d’Avaluació pot sol·licitar els informes que consideri necessaris per
elaborar l’informe d’avaluació.
7.2 La Comissió d’Avaluació emetrà un informe sobre les sol·licituds presentades, el qual ha de contenir el resultat de la seva valoració d’acord amb els criteris
continguts en aquest annex.
7.3 A la vista de la documentació presentada i de l’informe de la Comissió
d’Avaluació, el/la director/a de l’Oicina de Promoció de la Pau i de Drets Humans
ha d’elevar la corresponent proposta de resolució al secretari de Relacions Institucionals i Participació, el qual, actuant per delegació de competències, emetrà
resolució sobre la concessió de l’ajut, de conformitat amb el que preveu l’article 94
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de inances públiques de Catalunya.
7.4 El termini màxim per resoldre i notiicar la resolució de subvenció serà de
tres mesos a partir de l’endemà de la data de inalització del termini de presentació
de sol·licituds. La resolució ha de ser motivada i es notiicarà per correu certiicat
a la persona interessada. Si transcorregut el termini de resolució i notiicació, no
s’ha dictat una resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada d’acord
amb el que preveu l’article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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7.5 Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notiicació, o bé recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, sens perjudici que les persones
interessades puguin fer ús de qualsevol altre recurs que creguin oportú.
—8 Renúncia
Si el beneiciari d’una subvenció hi vol renunciar, ho ha de manifestar de forma
expressa. Si la renúncia es produeix després d’haver percebut part de la subvenció
atorgada, haurà de reintegrar la quantitat percebuda.
—9 Obligacions dels ens beneiciaris
D’acord amb el que preveuen l’article 14 de la Llei general de subvencions i l’article 95 del Text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya, són obligacions
dels beneiciaris les següents:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, dur a terme l’activitat o adoptar el
comportament que fonamentin la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant
el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i a les de control de l’activitat
econòmica i inancera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat,
a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de tota la informació que li sigui requerida en l’exercici
de les actuacions anteriors.
c) Comunicar al Departament l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa inalitat, procedents de qualsevol de les administracions
o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, i les alteracions de les
condicions per les quals es va atorgar la subvenció. Aquesta comunicació s’ha de
fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justiicació de l’aplicació.
d) Proposar al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
qualsevol canvi que, dins de la mateixa inalitat, es pugui produir en la destinació
de la subvenció.
e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial
aplicable, així com els estats comptables d’on es desprenguin les actuacions objecte
de la subvenció, amb la inalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de
comprovació i control.
f) Conservar els documents justiicatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
g) Adoptar les mesures de publicitat que corresponguin d’acord amb el que s’estableix en aquesta Ordre. En aquest sentit, cal incorporar en totes les manifestacions
de promoció i difusió de les actuacions que aquestes estan subvencionades pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Oicina de Promoció
de la Pau i de Drets Humans, d’acord amb les normes d’identiicació visual de la
Generalitat de Catalunya.
h) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
i) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, de la manera que es determini reglamentàriament.
j) Complir aquelles altres obligacions, no esmentades, previstes a l’article 14 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
—10 Despeses subvencionables
Són despeses subvencionables les que responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada i es facin en el termini establert al punt 5 d’aquest annex. En aquest
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sentit, s’han d’aplicar les normes previstes a l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
—11 Nombre de propostes
Cada entitat pot presentar un màxim d’un projecte de forma individual i un segon
projecte en el cas de concert amb altre(s) entitat(s).
—12 Prioritats estratègiques
La inalitat d’aquesta convocatòria és donar suport a projectes anuals en matèria
de defensa i promoció dels drets humans i del foment de la pau a Catalunya, en
especial aquells que treballin algun o alguns dels àmbits prioritaris següents:
a) Sensibilització sobre el respecte efectiu del conjunt dels drets humans a totes
les persones que viuen a Catalunya.
b) Sensibilització sobre aquells elements de la nostre pròpia societat que tenen
conseqüències, directes o indirectes, sobre la proliferació dels conlictes armats i/o
la vulneració dels drets humans al món.
c) Comunicació social en relació amb la pau, la violència i els conlictes (difusió
de l’activitat – incidència en els mitjans (nacionals, locals, etc.), cobertura informativa, internet... educació informal.
d) Anàlisi i divulgació del sistema internacional de protecció dels drets humans
i de construcció de la pau, incloent-hi la participació des de Catalunya en els seus
òrgans de deliberació i decisió
e) Anàlisi i actuacions sobre els conlictes violents i sobre el seu impacte en els
drets humans.
—13 Criteris de concessió de la subvenció
13.1 Amb relació a l’entitat (ins a 25 punts sobre 100)
a) Experiència i capacitat de gestió de l’entitat: (12 punts)
Experiència en projectes en matèria de drets humans i pau
Nombre de persones contractades i voluntàries (número d’homes i de dones)
Balanç inancer (fonts de inançament, ingressos i despeses)
b) Implantació social a Catalunya: (7 punts)
Antiguitat de l’entitat
Nombre de persones associades
Nombre d’activitats realitzades a Catalunya
Nombre d’activitats descentralitzades territorialment
Activitats concertades amb altres entitats
c) Adhesió a xarxes locals, nacionals i internacionals relacionades amb el foment
de la pau i la defensa i promoció dels drets humans: (3 punts)
d) Política de gènere, de sostenibilitat mediambiental i mecanismes de participació interna a l’entitat: (3 punts)
13.2 Amb relació al projecte (ins a 75 punts sobre 100)
a) Pertinença i enfocament global: (ins a 35 sobre 100)
Adequació als objectius del Pla d’Acció de l’Oicina de Promoció de la Pau i dels
Drets Humans (http://www10.gencat.cat/drep/AppJava/cat/ambits/Pau/Oicina/
pla2008_2010.jsp) i a les prioritats estratègiques esmentades al punt 12 d’aquest
annex: (12 punts)
Proposta concertada entre dues o més entitats: (6 punts)
Descentralització territorial de les accions previstes: (6 punts)
Accions dins d’una estratègia a mig i llarg termini: (3 punts)
Perspectiva de gènere i de principis de sostenibilitat mediambiental: (3 punts)
Mecanismes de participació i d’enfortiment de capacitats del teixit social: (3
punts)
Metodologia i enfocament innovador i vinculació de les dimensions local i
global: (2 punts).
b) Formulació i viabilitat tècnica: (ins a 40 sobre 100)
Coherència, claredat i detall global en la proposta (15 punts):
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Concreció de la temàtica
Públic destinatari
Objectius i resultats esperats
Concreció de les activitats previstes
Pressupost clar, detallat i pertinent: (12 punts)
Existència i coherència de l’estratègia de comunicació i difusió: (7 punts)
Capacitat de gestió en relació amb el projecte presentat (3 punts):
Personal dedicat a la formulació, execució i avaluació del projecte
Diversitat de fonts de inançament per desenvolupar el projecte
Existència i adequació d’indicadors d’avaluació (quantitatius i qualitatius): (3
punts).
—14 Justiicació
14.1 La justiicació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en aquestes bases es fa d’acord amb el que disposa
l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justiicació i control d’ajuts i de
subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997), o si s’escau, de la que es dicti
en substitució d’aquesta, així com els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
14.2 La justiicació ha de revestir la forma de compte justiicatiu de la despesa
realitzada. A la justiicació esmentada, s’hi ha d’incloure l’original i la còpia de les
factures abonades i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa al
tràic jurídic mercantil o amb eicàcia administrativa, així com també la memòria
explicativa corresponent de l’activitat realitzada.
14.3 Els ens beneiciaris de la subvenció tenen ins al 23 de novembre de 2009
per presentar els corresponents compte justiicatiu i memòria explicativa de l’activitat realitzada.
—15 Ordenació del pagament
L’ordenació del pagament de la subvenció es fa de la manera següent: el primer
70%, amb la resolució de concessió, i la resta, un cop s’ha veriicat que les activitats
s’han realitzat correctament i s’han justiicat les despeses en la forma i els terminis
previstos al punt 14 d’aquest annex.
—16 Control
16.1 El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació ha de
comprovar la correcta justiicació de la subvenció, així com l’execució de l’activitat
i el compliment de la inalitat que determini la concessió de la subvenció.
16.2 Els ens beneiciaris de les subvencions que preveu aquesta Ordre s’han de
sotmetre a les actuacions de comprovació que el Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació consideri necessàries, i a les de control inancer que
corresponguin, d’acord amb els articles 97 i següents del Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de inances públiques
de Catalunya, i els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, així com la submissió al control d’altres òrgans nacionals i internacionals.
—17 Causes i procediment de revocació
Són causes de revocació, i es revoca totalment o parcialment la subvenció i, si
escau, el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès de demora, les que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, així com també els articles 99 i 100 del Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de inances
públiques de Catalunya, en tot el que no contradigui els preceptes esmentats de la
Llei 38/2003.
(08.354.145)
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