
   
 

 
 

 
 
1. Disposicions generals. Objecte i finalitat 

 
L’objecte de les presents bases és regular la concessió de subvencions que atorga el 
Consell Comarcal de la Terra Alta  als ajuntaments, a les associacions i entitats sense 
ànim de lucre, centres educatius i als ciutadans en general, de la comarca,  per a la 
realització d’activitats de tipus cultural d’interès general, i d’altres relacionades amb 
l’ensenyament. 
 
Aquests ajuts finançaran les activitats socioculturals d’interès general per a la 
comarca, que afavoreixin el desenvolupament cultural, lingüístic, artístic, social i 
educatiu, entre altres, que es realitzin durant l’any en què es faci la petició i  que 
tinguin per finalitat: 
 

- Potenciar el desenvolupament cultural, lingüístic, artístic i social amb accions 
que tinguin repercussió en la població. 

- Fomentar la cultura popular, recuperar el patrimoni cultural i etnològic de la 
comarca i divulgar les tradicions entre les noves generacions. 

- Afavorir l’associacionisme que treballa en aquest sector. 
- Donar a conèixer la comarca a la resta del país.  

 
Activitats incloses: 
 

- Activitats de dinamització cultural i social. 
- Publicacions de temàtica centrada en la Terra Alta, i escrites en català. 
- Activitats i sortides escolars dintre de la comarca, adreçades a centres 

d’ensenyament infantil, primari i secundari de la comarca. 
 
Activitats excloses: 
 

- Mostres o trobades de caràcter gastronòmic. 
- Actes que tinguin caràcter únicament lúdic o festiu (festes majors, revetlles i 

similars) o que tinguin lloc en d’altres àmbits específics.  
- Activitats que, per la seva matèria, corresponguin a una altra àrea. 
- Aquelles sol·licituds d’ajut que tenen bases específiques. 

 
2. Persones destinatàries 

 
Podran ser sol·licitants i beneficiaris dels ajuts que es regulen en aquestes bases: 
 

Les persones físiques, jurídiques, ajuntaments i entitats sense ànim de lucre, de la 
comarca de la Terra Alta, legalment constituïdes, que impulsin o desenvolupin 
activitats de caire social o cultural a la comarca. 
 
Quedaran excloses d’aquestes bases aquelles entitats i/o associacions que no 
respectin el marc democràtic actual, que no assumeixin els principis de conducta 
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reconeguts, com ara la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de similars, 
o bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes o misògines. 
 

 
Els beneficiaris hauran de complir els requisits següents: 

 
- Realitzar les activitats en el territori de la comarca. 

 
- Tenir seu social, delegació o activitat acreditada a la comarca de la Terra Alta. 

 
3. Criteris de valoració  
 
Les subvencions es concediran tenint en compte els criteris següents: 
 

1. Interès general i comarcal del projecte.  
 

2. Qualitat del projecte (objectius, desenvolupament, justificació). 
 

3. Projecció i importància de l’activitat en l’àmbit de comarca. Realització de 
l’activitat conjuntament  o que afecti a un nombre  significatiu de municipis de la 
comarca.  
 

4. El nombre de beneficiaris potencials de l’activitat. Repercussió de l’actuació, 
tenint en compte si va dirigida a la població en general o no.  

 
5. Impacte social del projecte. Es valorarà que els projectes fomentin valors 

socials i ètics. 
 

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

 
7. Difusió del nom de la comarca. Grau d’impacte cultural i de projecció de la 

comarca. 
 

8. Caire innovador i singularitat del projecte.  
 

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

10. Continuïtat en el temps. Valoració d’edicions anteriors. 
 

Cada paràmetre es puntuarà de 0 a 5 punts. 
 
4. Elegibilitat de despeses 
 
No seran objecte de la subvenció les despeses referents a: 
 
- Àpats i refrigeris. 
- Activitats d’inversió i funcionament (costos de personal, subministraments generals, 
despeses bancàries, lloguer, assegurances, obres, adquisició de béns mobles i 
immobles, adquisició o renovació de vestuaris diversos, despeses corresponents a 
àpats i altres). 
 
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. 



5. Compatibilitat de les subvencions 
 
Les  subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats, encara que l’import d’aquestes subvencions, 
conjuntament amb els ingressos a obtenir i amb els recursos propis, no podrà superar 
el cost total del projecte a desenvolupar. 
 
Una mateixa activitat només serà subvencionada una sola vegada. En el cas que 
existeixin 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 Terra Alta. 
 
6. Documentació i procediment de presentació de sol·licituds 
 
Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, mitjançant els models 
normalitzats i documents que es poden trobar al web del Consell Comarcal de la Terra 
Alta, http://www.terra-alta.cat, mitjançant INSTÀNCIA GENÈRICA.  
 
Els particulars ho poden presentar en format paper al Registre General del Consell 
Comarcal, en horari d’atenció al públic (C/ Povet de la Plana, núm. 4, 43780 Gandesa). 
 
També es poden presentar per qualsevol altre mitjà dels establert a la Llei 39/2015, d’1 
d’ octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
La documentació que hauran d’aportar els interessats és la següent: 
 

-Imprès de sol·licitud d’ajut en model normalitzat que haurà d’anar signat pel 
president o la presidenta de l’entitat sol·licitant o persona en qui delegui, sempre 
que quedi constància d’aquesta delegació, o per la persona sol·licitant en el cas de 
particulars. (Annex 1) 
 

- Si el sol·licitant és un ajuntament haurà de presentar certificat acreditatiu de 
l’acord de l’òrgan pertinent pel qual es decideix demanar subvenció. 
 

-Còpia dels estatuts vigents degudament legalitzats i del document acreditatiu de la 
seva inscripció al registre públic corresponent.  
 

-Còpia del DNI de la persona sol·licitant o NIF si és una entitat. 
 

- Memòria explicativa del projecte i/o activitats previstes, que haurà de contenir, 
com a mínim, el següent: títol de l’activitat, breu descripció, objectius, calendari 
d’execució, estimació nombre de persones assistents, canals de difusió de 
l’activitat. Altres. (Annex 3) 
 

- Pressupost general de l’activitatdesglossat per ingressos i despeses.(Annex 2) 
 

- Declaració formal amb el detall de les subvencions sol·licitades i rebudes per a la 
mateixa activitat. (Annex 4) 
 

-Declaració d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
(Inclosa a l’annex 1) 
 
-Certificat de titularitat del compte bancari. 
 

http://www.terra-alta.cat/


No serà necessària la presentació d’aquella documentació que ja hagi estat 
presentada al Consell Comarcal de la Terra Alta en altres sol·licituds en els darrers 
cinc anys. S’haurà de fer constar (en el mateix imprès de sol·licitud) que no hi ha 
hagut modificacions  fins al moment de la presentació de la sol·licitud actual, el 
lloc, la data i l’expedient en què es va presentar. 
 

7. Termini 
 
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 15 d’octubre de cada any. 
 
8. Sistema de subvenció 

 
Les subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva. 
 
9. Tramitació i resolució de les peticions de subvenció i notificació.  
 
Un cop rebudes les sol·licituds, l’Àrea de Cultura revisarà que consti tota la 
documentació detallada en la clàusula quarta. Si s’observen deficiències en la 
documentació presentada o es considera necessària l’aportació de documentació 
complementària, es requerirà el/la sol·licitant perquè l’esmeni o la presenti en un 
termini màxim de deu dies hàbils, i se l’advertirà que, en cas contrari, es declararà la 
caducitat de la instància i l’arxivament de les actuacions sense necessitat de fer cap 
altre tràmit. 

 
Revisada la documentació, serà avaluada tècnicament per establir el grau 
d’acompliment dels criteris de valoració i s’elaborarà el corresponent informe de 
valoració. 
 
Una sol·licitud pot obtenir una puntuació màxima de50 punts (fins a 5 punts per cada 
criteri). Es podran aprovar ajuts a partir de 15 punts. 
 
La valoració final de la memòria resultarà de la puntuació obtinguda dels criteris de 
valoració que figurarà a l’informe tècnic, el qual es presentarà com a proposta al 
conseller/a de l’Àrea de Cultura  per a la seva conformitat, abans de ser sotmès a la 
Junta de Govern per a la seva aprovació, com a òrgan competent per a l’atorgament 
dels ajuts, dintre de l’import dels crèdits pressupostaris habilitats anualment a l’efecte. 
 
Els acords referents a la concessió o denegació de subvencions es notificaran als 
sol·licitants d’acord amb el que preveu la legislació de procediment administratiu, en el 
termini màxim de 3 mesos, a partir de la data límit de presentació de les sol·licituds. 
 
En el supòsit que les despeses de l’activitat subvencionada, d’acord amb les 
justificacions presentades, siguin inferiors a les previstes en el pressupost presentat en 
sol·licitar-se la subvenció, la quantia d’aquesta serà objecte de revisió amb la reducció 
adient. 
 
10. Quantia dels ajuts 
 
En aquesta convocatòria existeixen diferents tipus d’ajuts:  
 
- Actes tradicionals, culturals o socials d’interès general: import màxim de l’ajut de 
1.500,00 €  
 
- Publicacions de temàtica centrada en la Terra Alta i escrites en català: import màxim 
de l’ajut de 300,00 € en adquisició d’exemplars. 
 



L’import de la subvenció no sobrepassarà, com a norma general, el 50% del 
pressupost especificat de l’activitat subvencionada. Quedarà a càrrec de la persona  
que ho peticioni l’aportació de la resta del cost, o bé directament o per cofinançament 
de tercers. 
 
Una entitat podrà ser subvencionada amb un import màxim de 1.500,00 € anuals dintre 
d’aquestes Bases. 
 
11. Acceptació de la subvenció 
 
S’entén implícita amb la sol·licitud de subvenció. No obstant això, una vegada la Junta 
de Govern del Consell Comarcal acordi l’atorgament de la subvenció corresponent, 
el/la sol·licitant que no vulgui acceptar-la ho haurà de comunicar al Consell Comarcal 
de la Terra Alta de manera expressa. 
 
12. Drets i obligacions de les persones o entitats beneficiàries. 
 
Drets de la beneficiària: 
 
- Percebre la subvenció atorgada pel Consell Comarcal atenent les condicions fixades 
en l'acord de concessió, sense perjudici de les facultats que el Consell Comarcal es 
reserva per al fraccionament, reducció i/o ajornament del lliurament. 
 
Obligacions de la beneficiària: 
 

Les entitats beneficiàries de la subvenció assumiran les següents obligacions:  
 
- Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament 
que fonamenti la concessió de la subvenció. 
 
- Complir amb la normativa sectorial i específica que afecta l’activitat per la qual s’ha 
sol·licitat aquesta subvenció. 
 
- Realitzar activitats sense afany de lucre o bé, que si s’obtenen beneficis, aquests 
siguin revertits a la pròpia activitat i declarar-los com a ingrés quan es presenti la 
justificació de l’activitat.   
 
- 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.  
 
- Fer constar la col·laboració del Consell Comarcal en tota la documentació, programa, 
imprès, etc., incloent la frase: “Amb el suport del Consell Comarcal de la Terra Alta “ i 
l’escut del Consell Comarcal de la Terra Alta, en qualsevol mitjà de difusió (suport 
paper, audiovisual, xarxes socials i pàgina web, si en disposen, etc.). 
 
- Justificar la realització de l’activitat i complir amb la finalitat prevista en l’acord 
d’atorgament.  
 
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer del Consell Comarcal 
de la Terra Ata i d’altres entitats de control competents, amb el compromís d’aportar la 
documentació que sigui requerida.  
 
- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, amb la finalitat 
de facilitar les actuacions de comprovació i control per un termini mínim de 5 anys.  
 



- 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. 
 
- Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i la Seguretat Social, així com amb aquest Consell Comarcal 
abans de la concessió de la subvenció.  
 
- Procedir al reintegrament dels fons rebuts, en els supòsits previstos per l’article 37 de 
la Llei 38/2003 de Subvencions.  
 
- Donar compliment a les altres obligacions que consten en aquestes bases. 

 
Les entitats beneficiàries de subvencions restaran sotmeses a les responsabilitats i el 
règim sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei 
general pressupostària.  
 
El Consell Comarcal quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o 
de qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les entitats 
destinatàries de les subvencions atorgades.  
 
- Les entitats beneficiàries estan obligades al compliment de les obligacions pròpies en 
matèria de transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes 
obligacions se sanciona d'acord amb la normativa sobre transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas per part de 
l’entitat beneficiària. 
 
El Consell Comarcal es reserva el dret de fer difusió de les activitats i les subvencions 
atorgades. 
 
13. Execució i justificació de la despesa subvencionada 
 
Els projectes, programes i/o activitats per les quals s’hagi obtingut la subvenció 
s’executaran durant l’any natural corresponent a la convocatòria de la subvenció. 
 
La documentació justificativa de la despesa subvencionada s’haurà de presentar fins al 
31 de desembre de l’any per al qual s’ha sol·licitat l’ajut.  
 
En el cas que l’activitat programada es dugui a terme entre el 15 de novembre i el 31 
de desembre, el termini màxim de justificació es fixa fins al 31 de gener de l’any 
següent. 
 
Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les 
quantitats atorgades es donaran de baixa del pressupost sense cap més tràmit, llevat 
dels casos en què se sol·liciti una pròrroga degudament justificada i com a causa 
excepcional, petició que serà resolta per la Junta de Govern. 
 
La justificació es realitzarà mitjançant una instància genèrica acompanyada dels 
formularis normalitzats que es troben disponibles al web www.terra-alta.cat i dels 
documents següents: 
 

- La memòria final explicativa de l’activitat subvencionada. (Annex 7) 

http://www.terra-alta.cat/


- El balanç econòmic de l’activitat subvencionada: Certificat d’ingressos i 
despeses realitzades. (Annex 5 per ajuntaments i Annex 5.1 per a entitats i 
persones físiques). 

- Relació de despeses realitzades. (Annex 6) 
- Còpies de les factures i comprovants de pagament (La data d’expedició dels 

documents acreditatius de l’execució de la subvenció haurà de ser de l’any 
natural de la convocatòria). 

- Un exemplar de tot el material de difusió i informació generat per l’activitat 
subvencionada, en la qual haurà de constar la col·laboració i el logotip del 
Consell Comarcal de la Terra Alta. 

 
El Consell Comarcal es reserva la facultat d’inspecció, per la qual cosa podrà sol·licitar 
a la persona beneficiària que presenti, a més de les factures i rebuts originals, la 
documentació que consideri convenient per acreditar la seva realització i el volum 
econòmic. 
 
14. Dotació pressupostària 
 
La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases serà 
l’establerta en el pressupost del Consell Comarcal per a l’exercici, i anirà a càrrec de la 
partida pressupostària corresponent. 
 
15. Interpretació de les bases 

 
Qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases serà resolt per la Junta de 
Govern del Consell Comarcal de la Terra Alta. 
 
16. Règim jurídic 

 
Seran d’aplicació a les subvencions concedides per aquestes bases: 

- La llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
- Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprovà el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
- La Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
- En allò no previst específicament seran d’aplicació les Bases d’Execució del 

Pressupost del Consell Comarcal de la Terra Alta de l’exercici en curs. 
- La resta de normativa legal vigent que sigui d’aplicació. 

 
17. Recursos 

 
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via 
administrativa.  
 
Règim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la 
convocatòria: Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des 
de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona.  
 
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes 
des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de l’òrgan 
que hagi resolt la sol·licitud. 

 


