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ORDRE
BSF/106/2011, d’1 de juny, per la qual s’aproven les bases per atorgar subvencions
a entitats sense ànim de lucre per dur a terme activitats cíviques, comunitàries i
de foment del voluntariat, i s’obre la convocatòria per al 2011.
(O'HFUHWGHGHGHVHPEUHGHFUHDFLyGHQRPLQDFLyLGHWHUPLQDFLy
de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, atribueix al Departament de Benestar Social i Família les competències
en matèria de polítiques per a la inclusió social, acció comunitària, la coordinació i
la gestió de la xarxa d’equipaments cívics i socials, la sensibilització cívica i social
i el suport a les entitats i el voluntariat.
D’acord amb el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament
de Benestar Social i Família, correspon a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària fomentar i divulgar campanyes de civisme, promocionar l’associacionisme i
el voluntariat, planificar i dirigir campanyes i programes de sensibilització ciutadana
i de suport a entitats socials i dirigir i coordinar programes de desenvolupament
comunitari, inserció social i de suport a col·lectius.
En el marc de les competències de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
amb la finalitat d’enfortir el teixit associatiu, fomentar la participació ciutadana,
la dinamització sociocultural i de lleure, el civisme i el voluntariat, es considera
necessari aprovar una nova convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre
per tal de contribuir a dur a terme activitats que potenciïn aquests valors a favor
de la cohesió social.
Per tot això, i d’acord amb el que estableixen el capítol IX del Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances
S~EOLTXHVGH&DWDOXQ\DOD/OHLGHGHQRYHPEUHJHQHUDOGHVXEYHQFLRQV
LHO5HLDOGHFUHWGHGHMXOLROSHOTXDOV¶DSURYDHO5HJODPHQWGHOD/OHL
38/2003, fent ús de les facultats que m’atorga la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
ORDENO:
Article 1
Aprovar les bases de la convocatòria, que consten a l’annex d’aquesta Ordre.
Article 2
Obrir la convocatòria per atorgar subvencions a entitats sense ànim de lucre per
a activitats cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat.
Article 3
/DGRWDFLyPj[LPDG¶DTXHVWDFRQYRFDWzULDpVGH¼DFjUUHFGHOHVSDUWLGHV
BE12 D/481000100/323 i BE12 D/482000100/323 dels pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per a l’exercici 2010 prorrogats per al 2011, i de la partida equivalent
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2011.
Aquesta dotació màxima és ampliable d’acord amb la normativa pressupostària.
Article 4
Les sol·licituds s’han de presentar, en el lloc i la forma que indiquen les bases
reguladores, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Article 5
La persona titular de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària serà
l’òrgan competent per resoldre aquesta convocatòria.
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Article 6
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
$UWLFOH
4XHGDGHURJDGDO¶2UGUH*$3G¶GHPDUoGHFRQYRFDWzULDSHUDWRUJDU
subvencions pluriennals a entitats sense ànim de lucre per a activitats d’actuacions
i d’activitats cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat i d’aprovació de les
bases reguladores per als anys 2010 i 2011.
DISPOSICIÓ FINAL
Contra l’acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, i les bases reguladores, les entitats interessades poden interposar recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de CatalunyaWDOFRPHVUHFXOODO¶DUWLFOHE GHOD/OHLGHGHMXOLRO
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Amb caràcter previ, contra l’acte de convocatòria, les entitats interessades poden
interposar recurs de reposició davant el conseller de Benestar Social i Família, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de CatalunyaWDOFRPHVUHFXOODO¶DUWLFOHGHOD/OHLGH
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Barcelona, 1 de juny de 2011
JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ
Conseller de Benestar Social i Família
ANNEX
Bases per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per activitats
cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat per al 2011
—1 Objecte
Les subvencions es destinaran a activitats que tinguin per finalitat el foment del
civisme, la participació ciutadana i la solidaritat, i especialment les que estiguin
vinculades amb la participació activa de la gent gran, el foment de l’associacionisme
i el voluntariat, i les que afavoreixin la cohesió i la inclusió social, i que s’han de dur
a terme en el període temporal de l’1 de gener al 15 de novembre de 2011.
—2 Entitats beneficiàries
2.1 Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les entitats sense
ànim de lucre que realitzin activitats de caràcter cívic, comunitari i de foment del
voluntariat.
2.2 Les entitats destinatàries de les subvencions han de complir els requisits
següents:
D  (VWDUOHJDOPHQWFRQVWLWXwGHVLLQVFULWHVHQODGDWDGHSUHVHQWDFLyGHODVROÂOLFLWXG
en el registre corresponent. En el supòsit de sol·licituds de subvencions destinades al
foment del voluntariat, les entitats a més hauran d’estar inscrites en el Cens d’entitats
de voluntariat de Catalunya en la data de presentació de la seva sol·licitud.
E  7HQLUVHXVRFLDORGHOHJDFLyD&DWDOXQ\D
F  1RKDYHUHVWDWREMHFWHGHFDSUHVROXFLyIHUPDGHFDUjFWHUVDQFLRQDGRUHQUHODFLy
amb les subvencions rebudes en la convocatòria de l’any anterior.
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G  (VWDUDOFRUUHQWGHOHVREOLJDFLRQVWULEXWjULHVDPEO¶(VWDWDPEOD*HQHUDOLWDW
de Catalunya i de la Seguretat Social.
H  1RWUREDUVHHQFDSGHOHVFLUFXPVWjQFLHVTXHSUHYHXO¶DUWLFOHGHOD/OHL
GHGHQRYHPEUHJHQHUDOGHVXEYHQFLRQV
I  &RPSOLUOHVREOLJDFLRQVGHODQRUPDWLYDHQPDWqULDGHSROtWLFDOLQJtVWLFD
J  &RPSOLPHQWGHOHVPHVXUHVG¶LQWHJUDFLyVRFLDOGHGLVFDSDFLWDWVG¶DFRUGDPE
la normativa vigent.
K  3HUDDTXHOOHVHQWLWDWVDPEXQDSODQWLOODLJXDORVXSHULRUDSHUVRQHVLQGLFDU
els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos
d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de
treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret
de les dones a eradicar la violència masclista, i d’acord amb la disposició addicional
VHWHQDGHOD/OHLHVPHQWDGDTXHDIHJHL[XQQRXDSDUWDWDO¶DUWLFOHGHO
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
—3 Conceptes subvencionables
3.1 Es podran subvencionar els següents tipus d’activitats:
D  /HVGHFDUjFWHUFtYLFLGHSDUWLFLSDFLyFLXWDGDQD
E  /HVGHSURPRFLyGHOYROXQWDULDW
3.2 No són subvencionables dins d’aquesta convocatòria les despeses següents:
Despeses d’inversió, com compra de solars, d’immobles, de mobiliari, de material
informàtic, inventariable, ni cap despesa de característiques similars.
3.3 Seran subvencionables les despeses vinculades a la realització de l’activitat que hagin estat detallades en el seu pressupost, incloent aquelles despeses de
SHUVRQDOLHVWUXFWXUD OORJXHUPDQWHQLPHQWVVXEPLQLVWUDPHQWVHWF TXHHVWLJXLQ
directament relacionades amb l’activitat objecte de subvenció.
—4 Quantia de les subvencions
D  ,PSRUWVLFRQGLFLRQV
4.1 Es podrà subvencionar fins un import màxim del 85% del cost total de
l’activitat, d’acord amb el pressupost presentat. La resta del cost de l’activitat subvencionada anirà a càrrec de l’entitat beneficiària, amb fons propis o amb càrrec a
altres fons de finançament.
4.2 La quantia de les subvencions es determinarà, d’acord amb el límit que
s’estableix a la convocatòria, en funció dels criteris establerts a la base 8 i de la
disponibilitat pressupostària.
E  &RQFXUUqQFLDDPEDOWUHVVXEYHQFLRQVRDMXWV
En cas de concurrència d’una subvenció amb altres subvencions o ajuts procedents
d’altres administracions públiques o entitats privades, la suma dels imports de totes
les atorgades per a una activitat no pot ser superior a l’import del cost de l’activitat.
—5 Sol·licituds i documentació
5.1 Les sol·licituds hauran de ser aprovades i formalitzades per l’òrgan competent
segons les normes de funcionament intern respectives.
5.2 Les sol·licituds es presentaran per registre d’entrada preferentment a les
dependències del Departament de Benestar Social i Família. També es podran
presentar en qualsevol dels llocs que estableix en 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.
En el supòsit que es presentin a les oficines de correus, cal fer-ho en un sobre
obert per tal que el funcionari o la funcionària la pugui datar i segellar abans de
certificar-la.
5.3 Les entitats sol·licitants hauran de presentar la sol·licitud mitjançant el model
normalitzat que es pot obtenir a les dependències de la Direcció General d’Acció
&tYLFDL&RPXQLWjULDLDODSjJLQDZHEGHO'HSDUWDPHQWGH%HQHVWDU6RFLDOL)DPtOLD
KWWSZZZJHQFDWFDWEVI DO¶DSDUWDWGHVHUYHLVLWUjPLWV
%JTQPTJDJPOT
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5.4 Cada entitat presentarà una única sol·licitud de subvenció, en la qual es pot
incloure més d’una activitat.
5.5 Juntament amb la sol·licitud, s’haurà de presentar la documentació que es
detalla a continuació:
5.5.1 Documentació que cal aportar:
D  &zSLDGHOVHVWDWXWVGHO¶HQWLWDWVROÂOLFLWDQWLQVFULWVHQHOUHJLVWUHFRUUHVSRnent.
E  ,PSUqVGHVROÂOLFLWXGGHWUDQVIHUqQFLDEDQFjULDSHUDSDJDPHQWVGHOD7UHVRUHULD
de la Generalitat de Catalunya original i degudament complimentat amb la signatura
i segell de l’entitat bancària i del representant de l’entitat sol·licitant.
El model normalitzat que es pot obtenir a les dependències de la Direcció General
G¶$FFLy&tYLFDL&RPXQLWjULDLDODSjJLQDZHEGHO'HSDUWDPHQWGH%HQHVWDU6RFLDO
L)DPtOLD KWWSZZZJHQFDWFDWEVI DO¶DSDUWDWGHVHUYHLVLWUjPLWV
5.5.2 Documentació ja inclosa en l’imprès de sol·licitud:
D  $FWLYLWDWSHUDODTXDOVHVROÂOLFLWDODVXEYHQFLyVHJRQVFRQVWDHQHOPRGHOGH
sol·licitud, signat i segellat.
E  3UHVVXSRVWFRPSOHWLGHWDOODWGHO¶DFWLYLWDWSHUDODTXDOVHVROÂOLFLWDODVXEYHQció, desglossant els ingressos i les despeses de l’entitat, segons consta en el model
de sol·licitud.
F  &HUWLILFDWGHO¶DFRUGGHO¶zUJDQFRPSHWHQWGHO¶HQWLWDWSHOTXDOV¶DSURYDVRO
OLFLWDUO¶DMXWFRUUHVSRQHQW V¶LQFRUSRUDDOIRUPXODULGHVROÂOLFLWXG 
G  (QHOFDVTXHV¶KDJLREWLQJXWXQDOWUHDMXWRVXEYHQFLySHUDODPDWHL[DILQDOLWDW
d’altres administracions públiques o entitats privades, declaració responsable en
la qual s’especifiqui la quantitat concedida i l’organisme atorgant (s’incorpora al
IRUPXODULGHVROÂOLFLWXG 
H  'HFODUDFLyUHVSRQVDEOHGHQRWHQLUFDSGHXWHFRQWUHWDPEO¶$GPLQLVWUDFLyGH
la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes (s’incorpora al formulari
GHVROÂOLFLWXG 
I  'HFODUDFLyUHVSRQVDEOHG¶HVWDUDOFRUUHQWGHOFRPSOLPHQWGHOHVREOLJDFLRQV
tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb l’Agència Tributària de Catalunya, així com amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
El formulari de sol·licitud incorpora una autorització al Departament de Benestar
Social i Família per fer la comprovació telemàtica del compliment esmentat (s’inFRUSRUDDOIRUPXODULGHVROÂOLFLWXG 
J  'HFODUDFLyUHVSRQVDEOHVREUHHOFRPSOLPHQWGHOHVPHVXUHVG¶LQWHJUDFLy
social de discapacitats d’acord amb la normativa vigent (s’incorpora al formulari
GHVROÂOLFLWXG 
K  'HFODUDFLyUHVSRQVDEOHVREUHHOFRPSOLPHQWGHODQRUPDWLYDHQPDWqULDGH
SROtWLFDOLQJtVWLFD V¶LQFRUSRUDDOIRUPXODULGHVROÂOLFLWXG 
L  'HFODUDFLyUHVSRQVDEOHGHQRHVWDULQFOzVHQFDSGHOHVFLUFXPVWjQFLHVTXH
SUHYHXO¶DUWLFOHGHOD/OHLGHGHQRYHPEUHJHQHUDOGHVXEYHQFLRQV
V¶LQFRUSRUDDOIRUPXODULGHVROÂOLFLWXG 
M  'HFODUDFLyTXHO¶HQWLWDWFRPSOHL[DPEO¶REOLJDFLyGHUHVSHFWDUODLJXDOWDWGH
tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i amb l’adopció de mesures adreçades a
evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes (s’incorpora al
IRUPXODULGHVROÂOLFLWXG (QHOFDVG¶HQWLWDWVDPEXQDSODQWLOODLJXDORVXSHULRUD
persones, memòria que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents
socials, per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó
de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles
5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista i d’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 5/2008 esmentaGDTXHDIHJHL[XQQRXDSDUWDWDO¶DUWLFOHGHO7H[WUHIyVGHOD/OHLGHILQDQFHV
públiques de Catalunya.
N  'HFODUDFLyUHVSRQVDEOHGHFRQIRUPLWDWDPEO¶DUWLFOHL GHO7H[WUHIyVGH
la Llei de finances públiques de Catalunya (s’adjunta model amb el formulari de
VROÂOLFLWXG TXHDEDVWD
%JTQPTJDJPOT
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 /HVUHPXQHUDFLRQVTXHSHUFHSHOSHUVRQDOGLUHFWLXGHO¶HQWLWDWVXEYHQFLRQDda, entenent per directiu o directiva la persona que exercita funcions executives
i d’administració. En aquest cas, s’haurà d’incloure un document adjunt en què
s’indiquin aquestes.
 (OFRPSURPtVGHGRQDUSXEOLFLWDWDOHVGLWHVUHPXQHUDFLRQVHQODPHPzULDTXH
s’adjunta amb els estats comptables.
 (OFRPSURPtVGHO¶HQWLWDWGHPDQWHQLUHQHOPDUFGHODUHODFLyODERUDOSUHexistent i durant el període de vigència de la subvenció, l’estructura retributiva
esmentada.
 (OFRPSOLPHQWGHOHVUHJOHVHVWDEOHUWHVSHOVDSDUWDWVLGHO¶DUWLFOH
bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya.
5.5.3 Documentació que cal aportar en el cas que no s’autoritzi la consulta
telemàtica:
D  (QFDVTXHQRV¶DXWRULW]LODFRPSURYDFLyV¶KDXUjGHSUHVHQWDUFHUWLILFDFLy
acreditativa del compliment de les obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb l’Agència Tributària de Catalunya, així com amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
E  )RWRFzSLDGHO&,)GHO¶HQWLWDW
 1RVHUjQHFHVVDULSUHVHQWDUODGRFXPHQWDFLyGHOVSXQWVD LE GHODEDVH
LHOE GHOTXHQRKDJLVRIHUWPRGLILFDFLyLTXHV¶KDJLSUHVHQWDWDO'HSDUWDPHQW
de Benestar Social i Família amb una antiguitat màxima de cinc anys.
 /¶zUJDQFRPSHWHQWSHUDODWUDPLWDFLyLODJHVWLyGHOHVVROÂOLFLWXGVSRGUj
demanar tota la informació complementària que consideri necessària per avaluar
les sol·licituds.
5.8 La presentació de les sol·licituds comporta l’acceptació plena, per part de
les persones sol·licitants, de les bases de la convocatòria.
—6 Tramitació
6.1 L’òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció del procediment de
concessió de les subvencions a què es refereixen aquestes bases és la Subdirecció
General de Cooperació Social i Voluntariat de la Direcció General d’Acció Cívica
i Comunitària.
6.2 Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts o no s’hi adjunten els
documents esmentats, l’òrgan instructor requerirà l’entitat perquè, en el termini
de deu dies hàbils, esmeni els defectes o adjunti els documents corresponents, tot
indicant que si no ho fa es considerarà que desisteix de la seva petició.
² Procediment, avaluació i resolució
 (OSURFHGLPHQWGHFRQFHVVLyG¶DTXHVWHVVXEYHQFLRQVpVHOGHFRQFXUUqQFLD
competitiva i s’ha de resoldre en un termini de cinc mesos a comptar des de l’endemà de la publicació.
 /DSHUVRQDWLWXODUGHOD'LUHFFLy*HQHUDOG¶$FFLy&tYLFDL&RPXQLWjULD
presideix la comissió de valoració, que ha d’estar formada per ella mateixa, el/la
subdirector/a general de Cooperació Social i Voluntariat, un/a tècnic/tècnica
de la Secretaria General del Departament, i un/a tècnic/tècnica de la Direcció
General d’Acció Cívica i Comunitària, que farà les funcions de secretari/ària de
la comissió.
 /DYDORUDFLyGHOHVVROÂOLFLWXGVHVUHDOLW]DUjXQFRSFRPSURYDWTXHO¶H[pedient està complert per part d’una comissió integrada per la persona titular
de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, que la presidirà, el/la
subdirector/a general de Cooperació Social i Voluntariat, un/a tècnic/tècnica
de la Secretaria General del Departament, i un/a tècnic/tècnica de la Direcció
General d’Acció Cívica i Comunitària, que farà les funcions de secretari/ària
de la comissió.
La comissió de valoració presentarà una composició paritària entre homes i
dones.
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 /DFRPLVVLyGHYDORUDFLyDYDOXDUjOHVVROÂOLFLWXGVG¶DFRUGDPEHOVFULWHULVTXH
es determinen en la base 8. Per a l’atorgament de les subvencions i la determinació
de llur quantia, s’aplicaran els criteris de valoració seguint el procediment descrit
en la base 8 i se subvencionaran les sol·licituds per odre de la puntuació més alta
fins a esgotar el pressupost sempre i quan s’hagi assolit una puntuació mínima de
50 punts.
 /DSHUVRQDWLWXODUGHOD'LUHFFLy*HQHUDOG¶$FFLy&tYLFDL&RPXQLWjULD
és la competent per resoldre, a proposta de l’òrgan competent per a l’ordenació i
la instrucció del procediment de concessió de les subvencions, d’acord amb l’acta
emesa per la comissió de valoració.
 /¶zUJDQFRQFHGHQWSRWUHYLVDUOHVVXEYHQFLRQVMDDWRUJDGHVLPRGLILFDUQH
la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions existents en el moment de la concessió o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts, sens perjudici que,
en el supòsit que la suma d’ajuts superi el cost del projecte, operi automàticament
la reducció de la subvenció o, si escau, la revocació total o parcial, d’acord amb la
normativa aplicable.
—8 Criteris de valoració
8.1 La comissió estudiarà i avaluarà les sol·licituds presentades.
En previsió del gran nombre de sol·licituds susceptibles de presentar-se a aquesta
convocatòria, s’avaluaran les sol·licituds tant bon punt tinguin la documentació
correcta, sempre i quan les activitats sol·licitades siguin objecte de subvenció.
Per a l’atorgament de les subvencions i la determinació de llur quantia, s’aplicaran els criteris de valoració seguint el procediment següent, sempre i quan hi hagi
disponibilitat pressupostària:
Fase 1:
D $FWLYLWDWVTXHHVWLJXLQUHODFLRQDGHVDPEREMHFWLXVGHSDUWDPHQWDOVYLQFXODWV
DOD'*$&& ILQVXQPj[LPGHSXQWV 
Activitats adreçades a la participació activa de la gent gran.
Foment de l’associacionisme i el voluntariat.
Activitats que fomentin la cohesió i la inclusió social.
D $FWLYLWDWVO~GLTXHVFXOWXUDOVVHFWRULDOVLGHOOHXUHTXHIRPHQWLQHOFLYLVPH
ILQVXQPj[LPGHSXQWV 
E  ,QWHUqVVRFLDOGHO¶DFWLYLWDW ILQVXQPj[LPGHSXQWV 
Aquesta primera fase descartarà del procediment d’avaluació els expedients que
no hagin obtingut com a mínim 30 punts.
Els expedients que superin aquesta puntuació, passaran a avaluar-se seguint els
criteris establerts en la segona fase.
Fase 2:
F  $FWLYLWDWVREHUWHVDODSDUWLFLSDFLyGHODFLXWDGDQLD ILQVXQPj[LPGH
SXQWV 
G  &ROÂODERUDFLyDPEDOWUHVHQWLWDWVS~EOLTXHVRSULYDGHVPLWMDQoDQWHOWUHEDOOHQ
[DU[DSHUWDOG¶RSWLPLW]DUUHFXUVRVLHVIRUoRV ILQVXQPj[LPGHSXQWV 
H  ,QFRUSRUDFLyG¶LQLFLDWLYHVRDFWXDFLRQVLQQRYDGRUHV ILQVXQPj[LPGH
SXQWV 
I  2UJDQLW]DFLyGHO¶DFWLYLWDW ILQDQoDPHQWDXWRILQDQoDPHQWLFRILQDQoDPHQW
de l’activitat, participació de persones voluntàries, cost de l’activitat per part dels
SDUWLFLSDQWVHTXLWDWGHJqQHUH  ILQVXQPj[LPGHSXQWV 
8.2 Per obtenir la subvenció és necessari assolir una puntuació mínima de 50
punts.
El simple fet d’assolir un nombre de punts igual o superior a 50 no dóna per si
mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.
En cas d’empat en la puntuació final, s’ordenaran les entitats en funció de la ponderació dels criteris següents: en primer lloc, les que hagin obtingut una puntuació
PpVHOHYDGDHQHOFULWHULD GHODIDVHHQFDVTXHODSXQWXDFLyREWLQJXGDVLJXL
ODPDWHL[DHVPLUDUjODSXQWXDFLyREWLQJXGDHQHOFULWHULE GHODPDWHL[DIDVHHQ
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WHUFHUOORFHOFULWHULF GHODIDVHLVLODSXQWXDFLyFRQWLQXDHVVHQWODPDWHL[DHV
PLUDULDILQDOPHQWHOFULWHULI GHODIDVH
—9 Resolució
9.1 La resolució de concessió o denegació correspon a la persona titular de la
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, a proposta de l’òrgan competent
per a l’ordenació i la instrucció del procediment de concessió de les subvencions,
d’acord amb l’acta emesa per la comissió de valoració.
La resolució de concessió especificarà la quantia atorgada per a cada activitat, el
cost total i el percentatge atorgat en relació amb el cost de l’activitat.
9.2 La notificació de la resolució s’efectuarà individualment a les entitats interessades, d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
9.3 Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, les entitats interessades podran interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció
General d’Acció Cívica i Comunitària o davant del conseller de Benestar Social i
Família en el termini d’un mes des de la notificació d’acord amb els articles 114 i
115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
9.4 Quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin
d’import igual o superior a 3.000 euros, l’òrgan concedent donarà publicitat als
atorgaments d’aquestes subvencions mitjançant la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis que correspongui, indicant
la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, el beneficiari, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.
En el supòsit que la quantia de les subvencions concedides sigui inferior a 3.000
euros, la publicitat es farà mitjançant l’exposició de les subvencions atorgades al
tauler d’anuncis corresponent.
—10 Termini de resolució
El termini màxim per resoldre serà de cinc mesos a comptar des de l’endemà de
la publicació. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud
s’entendrà desestimada per silenci.
—11 Pagament
6¶HIHFWXDUjXQSULPHUSDJDPHQWGHOGHO¶LPSRUWFRQFHGLWHQIRUPDGH
bestreta, prèvia sol·licitud per part de l’interessat, sense garanties, que es tramitarà
posteriorment a la resolució de la convocatòria i complerts els tràmits corresponents
d’acord amb el que estableixen aquestes bases. El 25% restant es tramitarà un cop
finalitzada l’activitat i presentada correctament davant la Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària la justificació corresponent.
—12 Termini i forma de justificació
12.1 Les entitats beneficiàries de la subvenció hauran d’acreditar davant la
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària la realització de l’activitat que va
motivar la concessió de la subvenció i justificar la realització efectiva del 100% del
pressupost de l’activitat subvencionada en la data que s’estableixi en la resolució de
concessió o en qualsevol cas, abans del 22 de novembre de 2011.
12.2 La documentació a presentar per a la justificació serà la següent:
D  8QDUHODFLyGHWDOODGDGHOHVGHVSHVHVGHO¶DFWLYLWDWVHJRQVHOPRGHOQRUPDOLW]DW
degudament signada pel representant legal de l’entitat beneficiària, en la qual es farà
constar: la identificació del proveïdor o creditor, el número de factura, l’import, el
concepte de la despesa, la data d’emissió i la data de pagament, indicació, si s’escau, dels percentatges i criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes
incorporats en la relació.
E  8QGHWDOOG¶DOWUHVLQJUHVVRVRVXEYHQFLRQVTXHKDJLQILQDQoDWO¶DFWLYLWDWVXEvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
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F  /HVIDFWXUHVRULJLQDOVRHOVGRFXPHQWVGHYDORUSUREDWRULHTXLYDOHQWHQHO
tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què
IDUHIHUqQFLDHOSXQWD LODGRFXPHQWDFLyDFUHGLWDWLYDGHOSDJDPHQW6¶DSRUWDUDQ
originals de les factures, així com també dels rebuts o comprovants bancaris de
pagament.
(OVPRGHOVQRUPDOLW]DWVGHOVGRFXPHQWVD LE SHUDODMXVWLILFDFLyGHOHVGHVpeses, es poden obtenir a les dependències de la Direcció General d’Acció Cívica
L&RPXQLWjULDLDODSjJLQDZHEGHO'HSDUWDPHQWGH%HQHVWDU6RFLDOL)DPtOLD
KWWSZZZJHQFDWFDWEVI DO¶DSDUWDWGHVHUYHLVLWUjPLWV
És obligació de les persones beneficiàries la conservació dels justificants originals
almenys durant 5 anys i presentar-los a requeriment de la Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària, la Intervenció Delegada del Departament de Benestar Social
i Família, la Sindicatura de Comptes o qualsevol altre òrgan de control.
La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària marcarà els justificants originals presentats amb una estampilla, indicant-hi la subvenció per a la justificació
de la qual han estat presentats i si l’import del justificant s’imputa totalment o
parcialment a la subvenció. En aquest últim cas indicarà a més la quantia exacta
que resulti afectada per la subvenció.
La documentació justificativa es farà arribar a la Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària en el termini que estableixi la resolució d’atorgament. Es
podrà trametre per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment
administratiu comú.
—13 Altres obligacions de les entitats beneficiàries
Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions que estableix la legislació
vigent en matèria de subvencions, i en concret:
D  'XUDWHUPHO¶DFWLYLWDWVXEYHQFLRQDGDG¶DFRUGDPEODVROÂOLFLWXGSUHVHQWDGD
E  &RPXQLFDUDOD'LUHFFLy*HQHUDOG¶$FFLy&tYLFDL&RPXQLWjULDOHVVXEYHQFLRQV
demanades o obtingudes, a més de les ja consignades a la sol·licitud, d’altres administracions públiques, i entitats i empreses privades, al marge de les contractacions
publicitàries, tan aviat com en tingui coneixement i, en tot cas, amb anterioritat a
la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
F  )HUFRQVWDUHQTXDOVHYROSXEOLFLWDWUHIHULGDDO¶DFWLYLWDWVXEYHQFLRQDGDRHQHOV
materials que s’elaborin els logotips del Departament de Benestar Social i Família
i l’expressió: “Amb el suport de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya”, i el
logotip de la Generalitat de Catalunya.
G  /HVHQWLWDWVEHQHILFLjULHVHVWDQREOLJDGHVDSURSRUFLRQDUWRWDODLQIRUPDFLy
requerida respecte de la subvenció concedida i a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació, com també a aportar tota la informació que li sigui requerida per
part del Departament de Benestar Social i Família, la Intervenció General de la
Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb
O¶DUWLFOHK GHO7H[WUHIyVGHOD/OHLGHILQDQFHVS~EOLTXHVGH&DWDOXQ\DDSURYDW
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i altres normes aplicables. Per aquest
motiu, les entitats beneficiàries hauran de 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, en els termes previstos a la
normativa vigent.
H  /HVHQWLWDWVEHQHILFLjULHVQRSRGHQIHUGRQDFLRQVDSRUWDFLRQVRSUHVWDFLRQV
de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que
hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins a
l’acabament de l’activitat subvencionada. Aquesta prohibició també s’aplica a les
transferències, d’acord amb l’article 92 bis del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya.
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—14 Revocació i infraccions administratives
L’incompliment per part de les entitats beneficiàries de qualsevol de les obligacions que estableixen aquestes bases i la convocatòria, o de la resta d’obligacions que
estableix la normativa aplicable, o la no realització d’una part o de la totalitat de les
activitats subvencionades, serà causa de revocació parcial o total de l’ajut concedit,
fet que pot comportar el reintegrament dels imports indegudament percebuts, amb
els interessos corresponents.
Sense perjudici d’això, els esmentats incompliments poden ser constitutius d’una
infracció administrativa en matèria de subvencions, i poden donar lloc a la incoació
del procediment sancionador corresponent.
—15 Tractament de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
GHFDUjFWHUSHUVRQDO /'23 OHVGDGHVGHFDUjFWHUSHUVRQDOGHOVVROÂOLFLWDQWVVHUDQ
tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb
els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de
dades estableix.
—16 Normativa aplicable
En tot allò que no estigui previst en aquestes bases, les persones beneficiàries dels
ajuts queden subjectes a les disposicions sobre subvencions del capítol IX, articles
LVHJHQWVGHO7H[WUHIyVGHOD/OHLGHILQDQFHVS~EOLTXHVGH&DWDOXQ\DDSURYDW
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com a la normativa bàsica en
matèria de subvencions i a la resta de normativa aplicable.
² Seguiment i control
 /D'LUHFFLy*HQHUDOG¶$FFLy&tYLFDL&RPXQLWjULDSRGUjUHDOLW]DUOHV
actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que les persones beneficiàries donen una destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment
de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, així com de les
obligacions establertes.
Amb aquesta finalitat, podrà constituir una comissió tècnica de seguiment i
inspecció que realitzi visites in situ i altres actuacions adreçades al control de les
subvencions atorgades.
 /HVHQWLWDWVEHQHILFLjULHVHVWDUDQVRWPHVHVDOVFRQWUROVILQDQFHUVTXHFRUUHVSRQJXLQG¶DFRUGDPEHOTXHGLVSRVDOD/OHLGHGHQRYHPEUHJHQHUDO
de subvencions, en matèria de tramitació, justificació i control de subvencions.
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