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Dimecres, 25 de març de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Oficina de Difusió Artística

ANUNCI

En virtut de l'acord de la Junta de Govern de data 12 de març de 2015 (registre d'acords 108/15) pel qual s'aproven les 
Bases reguladores i de la convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a l'atorgament de subvencions als projectes de comunicació i públics i als programes educatius, socials i 
comunitaris  de les polítiques de difusió  artística en el  marc del  Protocol  d'adhesió al  Circuit  de  la  Xarxa d'Espais 
Escènics Municipals per l'any 2015, i d'acord amb les facultats del Diputat adjunt a la Presidència i delegat de Cultura de 
la Diputació de Barcelona s'anuncia la publicació de les esmentades Bases Reguladores i convocatòria amb l'objecte de 
la seva difusió entre tots els ajuntaments de la província de Barcelona, d'acord amb el següent detall:

"Bases reguladores i  convocatòria  per  a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a 
l'atorgament de subvencions als projectes de comunicació i públics i als programes educatius, socials i comunitaris de 
les polítiques de difusió artística en el marc del Protocol d'adhesió al Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals 
per l'any 2015.

Codi convocatòria 201520155120007053.

Article 1. Objecte.

L'objecte  de  les  presents  Bases  és regular  i  fixar  els  criteris  i  el  procediment  de  sol·licitud,  tramitació,  concessió, 
cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l'Oficina de Difusió Artística 
destinades a finançar els projectes i les activitats organitzades des dels espais escènics municipals que tinguin com a 
objectiu potenciar la comunicació i les relacions d'aquests espais escènics amb la comunitat i amb sectors específics de 
la ciutadania durant l'any 2015.

Són objecte de suport de la present convocatòria:

• Les estratègies de comunicació i de creació i formació de públics de les arts escèniques i musicals.
• Els programes educatius,1socials i de treball comunitari relacionats amb les arts en viu.

Aquestes activitats han de ser organitzades i finançades de forma directa o indirecta per l'ens local.

Queden excloses de suport:

1.  L'exhibició  d'arts  escèniques  i  musicals  de l'espai  escènic  de la  programació  estable,  tret  d'aquelles  actuacions 
adreçades a públics específics.

2. Projectes, activitats o accions que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes d'algun altre programa o línia 
de suport de la Diputació de Barcelona.

3. L'exhibició d'espectacles escènics i musicals adreçats a escolars en horari lectiu.

Article 2. Finalitat de les subvencions.

Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat:

• Apropar l'espai escènic i les seves activitats als ciutadans (especialment al públic jove) amb la programació d'activitats 
específiques.

•  Establir  estratègies de creació de públics,  tot  vetllant  per la seva diversitat,  i  realitzant  una tasca continuada de 
fidelització del públic existent.

1 Els programes educatius comprenen aquelles activitats en les quals es fomenta la participació a través de les arts escèniques. 
S'exclouen les exhibicions professionals de teatre, música i dansa adreçades a escolars en horari lectiu.
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• Conèixer els públics a partir d'eines d'estudi i anàlisi de les bases de dades dels espectadors, de l'ús del sistema de 
venda d'entrades, etc.

• Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a través de programes educatius, 
socials i d'apropament de les arts en viu.

• Afavorir processos d'inclusió social relacionats amb les arts escèniques.

• Disseny i/o posada en marxa de plans de comunicació dels espais escènics,  inicis de temporada o programació 
estable.

• Millorar la difusió de les activitats de l'espai escènic a través de l'ús d'un web específic del teatre, les xarxes socials,  
aplicacions  tecnològiques  avançades,  accions  de  promoció,  col·locació  d'elements  mòbils  o  permanents  a 
emplaçaments estratègics dels municipi, senyalística, etc. per tal de connectar més directament amb els ciutadans.

• Crear o potenciar associacions o col·lectius d'espectadors i formar espectadors.

Article 3. Període d'execució.

Les  subvencions  concedides  a  l'empara  d'aquestes  bases,  s'hauran  de  destinar  a  finançar  projectes  o  activitats 
desenvolupades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2015.

Article 4. Requisits dels beneficiaris.

1. Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ens que hagin sol·licitat la seva adhesió al Protocol del Circuit de 
la  Xarxa  d'Espais  Escènics  Municipals  en  el  moment  de  finalitzar  el  període  de  presentació  de  sol·licituds  de 
subvencions i sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003,  
de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions.  Tanmateix,  l'adhesió  al  Protocol  haurà  d'haver  estat 
acceptada/constatada per la Diputació abans de la resolució d'atorgament de subvencions.

2. Queden exclosos de la present convocatòria els municipis del Circuit que disposen d'un equipament escènic i musical 
local multifuncional (E3) recollits en el Decret 48/2009 de 24 de març del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i 
Musicals de Catalunya (DOGC 5347 de 26 de març de 2009) i en l'Ordre CLT 24/2012, de 2 de febrer, de paràmetres 
mínims que han de complir determinats equipaments escènics i musicals del SPEEM i dels mecanismes de suport, amb 
els quals la Diputació de Barcelona establirà un conveni per donar suport a la seva programació i a les seves activitats 
d'arts escèniques i música durant el 2015.

3.  Els ens beneficiaris podran externalitzar la gestió d'una part o la totalitat de les activitats descrites d'acord amb els 
principis  i  les modalitats de gestió recollides a la normativa de contractació  pública vigent i  al  Reglament  d'Obres, 
Activitats i Serveis. S'acceptarà la gestió externalitzada quan aquesta derivi d'una relació jurídica prèvia i preexistent a la 
sol·licitud presentada. Caldrà acreditar documentalment aquesta externalització.

Article 5. Contingut de les sol·licituds i documentació a aportar.

Per sol·licitar la subvenció s'haurà d'aportar la documentació següent:

1)  Model de sol·licitud normalitzat  que es podrà descarregar al web  http://www.diba.cat/web/oda/descarregues i que 
haurà d'incorporar o adjuntar la següent informació:

a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el que ho fa.

b) Identificació del sol·licitant de la subvenció.

c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació.

d) Descripció de l'activitat o activitats per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció amb indicació del seu cost  
total.

e) Import de la subvenció que es sol·licita.

f) Data i lloc de la sol·licitud.
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g) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb 
el model normalitzat.

h)  Declaració d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i  amb la Seguretat Social.  La presentació de la 
sol·licitud  comportarà  l'autorització  a  la  Diputació  de  Barcelona per  què  aquesta  pugui  consultar  directament  a  la 
Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions.

i)  Còpia de document administratiu (convenis, contractes i /o altres acords formals) que acrediti l'externalització d'una 
part o de la totalitat de la programació per a la qual se sol·licita suport, si s'escau.

2) Declaració responsable.

a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de 
novembre, General de Subvencions.

b) Compromís del sol·licitant d'executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la subvenció, o bé 
indicació de l'externalització de la gestió de l'activitat en base a una relació jurídica prèvia i preexistent.

c) Compromís de sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent i al control financer que 
pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació de Barcelona.

d) Que l'entitat a la qual representa, no ha sol·licitat o preveu sol·licitar a la Diputació de Barcelona ajuts per a les 
mateixes actuacions presentades a la present convocatòria.

e) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la justificació de la subvenció atorgada 
en el marc d'aquesta convocatòria l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa activitat.

3) Activitats proposades.

Caldrà omplir un formulari per cada activitat o projecte presentat a la convocatòria, mitjançant el model que es podrà 
descarregar al web de l'Oficina de Difusió Artística, i que haurà d'incorporar la següent informació: nom de l'activitat, 
objectius,  contingut,  estratègia  i  coherència,  abast  social,  sistemes  d'avaluació  i  control,  transversalitat,  calendari, 
pressupost d'ingressos i despeses, configuració de l'equip de treball, i participants quan n'hi hagi.

L'esmentada  documentació  haurà  de  presentar-se  en  qualsevol  de  les  llengües  cooficials  de  Catalunya,  anirà 
degudament signada pel representant legal de l'ens local sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

En el cas d'altres ens instrumentals adherits al Circuit la documentació haurà d'anar signada pel representant legal de 
l'entitat adherida.

Article 6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l'endemà de la data de la publicació de la 
present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Les sol·licituds es podran presentar mitjançant una 
instància normalitzada adreçada a l'Excm. Sr President de la Diputació de Barcelona, en qualsevol dels registres oficials 
de la Diputació de Barcelona, així com pels altres mitjans previstos en la legislació vigent i tot d'acord amb el que preveu 
l'article 23 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. La sol·licitud haurà d'anar correctament signada per part del 
representant legal de l'entitat.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs 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 (en endavant LRJAPPAC).

Les sol·licituds trameses per  correu certificat  dins de termini  s'hauran d'anunciar  el  mateix  dia  del  seu enviament, 
mitjançant correu electrònic a l'Oficina de Difusió Artística (oda@diba.cat).

El model normalitzat de sol·licitud, així com els models de tots els documents exigits, podrà trobar-se a la pàgina web de 
l'Oficina de Difusió Artística (http://www.diba.cat/web/oda/descarregues).

Cada ens partícip podrà presentar un màxim d'una sol·licitud que reculli els projectes objecte d'aquesta convocatòria 
que es duran a terme durant l'any 2015 al municipi. El màxim de projectes o activitats a presentar per ens partícip serà 
de quatre (4). C
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La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Article 7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la beneficiari/ària, per tal que en 
el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes 
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

Article 8. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases reguladores serà el de concurrència 
competitiva.

Article 9. Criteris objectius de valoració de les activitats i atorgament de les subvencions.

Només es podrà presentar una única sol·licitud per ens partícip del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals.  
Cada sol·licitud pot  contenir  una  o més activitats  o  projectes,  la  finalitat  dels  quals  coincideixi  plenament  amb els 
objectius descrits a l'article 1 de la present convocatòria, i fins a un màxim de quatre (4). Si se'n presenten més, es 
desestimaran els de menys import. Per a cada projecte o activitat caldrà omplir un formulari.

Cada projecte serà valorat individualment.

Per  valorar  els  projectes  s'aplicaran  els  criteris  que  es  defineixen  a continuació  tenint  en  compte les puntuacions 
màximes següents:

CRITERIS DE VALORACIÓ PUNTS MÀXIMS
Contingut 10
Estratègia i coherència 6
Abast social 4
Sistemes d'avaluació i control 3
Transversalitat 2
TOTAL 25

En l'apartat  de  contingut  es  valorarà  la  descripció  de  la  proposta,  les  activitats  concretes  a  realitzar,  la  solidesa, 
elaboració, innovació i rellevància del projecte i la seva adequació a la convocatòria.

En l'apartat d'estratègia i coherència es valorarà la planificació dels projectes, la definició de la proposta en els objectius 
perseguits, que siguin factibles, proporcionats, adequats als objectius plantejats i que tinguin un equilibri pressupostari 
entre les diferents partides econòmiques.

En l'apartat de l'abast social es valorarà la implicació d'associacions o col·lectius artístics locals, el nivell de projecció i 
repercussió social de les activitats i la capacitat d'arribar a més públics i ciutadans del municipi o municipis de l'entorn.

En l'apartat de transversalitat es valorarà la implicació d'altres àrees de l'ens local.

En l'apartat d'avaluació i control es valorarà si en el plantejament del projecte s'han dissenyat mesures de seguiment, 
balanç, avaluació, control i mesures correctores de l'activitat.

Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les categories següents:

a)  Sol·licituds estimades per valoració més alta i  suficiència de recursos. Seran considerades sol·licituds estimades 
aquelles que tinguin com a mínim un projecte amb una puntuació igual o superior a 12 punts.

b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds desestimades aquelles en què tots 
el projectes obtinguin una puntuació inferior a 12 punts.

c)  Sol·licituds  desestimades per  incompliment  dels  requisits.  No  compleixen  amb  les  condicions  administratives  i 
tècniques establertes.
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Article 10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

El pressupost màxim que es destinarà l'any 2015 per a la concessió de les subvencions regulades en les presents 
Bases  reguladores  serà  de  cent  mil  EUR  (100.000  EUR)  i  aniran  a  càrrec  de  l'aplicació  pressupostària 
G/13103/33410/46202, tot i que depenen dels ens beneficiaris poden veure's afectades les aplicacions pressupostàries 
següents: G/13103/33410/46700, G/13103/33410/46800 i G/13103/33410/46901.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat.

Article 11. Import individualitzat de les subvencions.

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 50% del cost total dels 
projectes/activitats subvencionades, i fins a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada.

Quan en el pressupost presentat per l'ens sol·licitant s'incloguin despeses de personal (Capítol I), tota la despesa de 
personal que superi el 20% del total del pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l'hora d'atorgar la 
subvenció.

Quan  en  el  pressupost  presentat  per  l'ens  sol·licitant  s'incloguin  despeses  no  subvencionables,  no  es  tindran  en 
consideració a l'hora d'atorgar la subvenció.

Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir els percentatge màxim de suport per ajustar-se al pressupost 
total de la convocatòria.

Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en les Bases reguladores, i en funció de la 
disponibilitat  pressupostària,  serà  aplicable  el  percentatge  màxim de  suport  a  aquells  projectes  que  obtinguin  les 
puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que tinguin una puntuació menor, establint-se percentatges de 
suport per trams segons la puntuació obtinguda. L'establiment d'aquests trams per puntuació i percentatges de suport 
quedarà degudament motivat  en l'informe d'instrucció.  S'atorgarà un import  de subvenció individualitzat  per a cada 
projecte/activitat.

Article 12. Òrgans competents.

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents 
bases serà la Delegació de Cultura de l'Àrea de Presidència.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d'acord amb allò previst a 
l'article 12.5 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents 
persones:

- Pel Diputat adjunt de Cultura, com a president de l'Òrgan responsable.
- Per la Coordinadora en matèria de Cultura.
- Per la Gerent dels Serveis de Cultura.
- Per la Cap de l'Oficina de Difusió Artística.
- Per la Cap de la Secció Tècnica de l'Oficina de Difusió Artística.
- Per dos tècnics/ques en matèria de Cultura, de l'Àrea de Presidència.

L'òrgan  responsable  de  la  resolució  del  procediment  per  a  l'atorgament  de  les  subvencions  serà  aquella  que  es 
determini  d'acord  amb la  normativa  sobre  delegacions  de  competències  i  atribucions  d'òrgans  de  la  Diputació  de 
Barcelona diferents del Ple.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total previst.

Article 13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos.

S'examinaran conjuntament,  en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini  establert,  i  es 
resoldrà en un únic acte administratiu.

El  termini  per a l'atorgament de les subvencions serà,  com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de 
tancament del període de presentació de sol·licituds. C
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Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 
dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi  a la via administrativa, i  contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el 
termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Article 14. Acceptació de la subvenció.

S'entendrà acceptada la subvenció de format tàcita si el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions en 
el transcurs del període d'un mes des de la notificació d'atorgament de subvenció.

Article 15. Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels beneficiaris d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot 
seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de 
l'expedient de reintegrament de la subvenció.

1) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s'obliguen a executar les activitats 
subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la 
seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

2) Els/les beneficiaris/es hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

3) El/la beneficiari/a d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que 
realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en  
l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari, si bé s'admetrà la possible 
compensació de desviacions entre els diversos projectes que l'integren. En cas d'observar-se desviacions del cost de 
l'activitat respecte el seu pressupost inicial, es valorarà la procedència de reduir o mantenir l'import de la subvenció.

La  realització  de tots  els  projectes presentats  és  vinculant.  En el  cas  que no  es  realitzés algun projecte,  l'import 
individualitzat atorgat per aquest projecte serà revocat o reduït durant el procés de liquidació de la convocatòria.

5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no 
inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

Article 16. Despeses subvencionables.

Es consideraran despeses subvencionables:

a) Les despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de promoció i fidelització de públics. Excepte 
les despeses de cartelleria (cartells, programes de temporada, programes de mà, flyers, tríptics i similars).

b) Les despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu. 
Excepte les despeses de cartelleria (cartells, programes de temporada, programes de mà, flyers, tríptics i similars).

Es consideraran despeses subvencionables els capítols I, II i IV. S'estableix un percentatge màxim del 20% en despesa 
de personal (Capítol I) sobre el pressupost total de cada projecte pel qual es demana subvenció.

L'IVA ha de constar desglossat i no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo.

Article 17. Despeses no subvencionables.

Es consideraran despeses no subvencionables: C
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a) Despeses corresponents a àpats i/o queviures.
b) Despeses corresponents a viatges, dietes o allotjaments.
c) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais on es desenvolupi l'activitat.
d) Despeses de cartelleria (cartells, programes de temporada, programes de mà, flyers, tríptics i similars).
e) Despeses de Capitol I que superin el 20% del pressupost total del projecte.

Article 18. Subcontractació.

Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d'aspectes concrets dels que conformen l'execució del 
projecte/activitat subvencionada.

Article 19. Forma de pagament.

El pagament de la subvenció concedida s'efectuarà d'un sol cop i prèvia la presentació dins del termini establert a tal 
efecte a la base següent, dels justificants que en ella s'exigeixen.

Atesa la  difícil  situació econòmica,  els  problemes de tresoreria  que manifesten els  ajuntaments i  l'obligatorietat  de 
complir els terminis establerts per la llei 15/2010 de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
no s'exigirà que les despeses estiguin pagades.

Article 20. Forma i termini de justificació.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de 2016.

En el  cas d'ajuntaments i/o ens locals,  entitats municipals descentralitzades i  organismes autònoms locals: Per fer 
efectiva l'aportació de la Diputació, cal que l'ens beneficiari presenti:

a) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents Bases reguladores,  
així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

b)  Un  certificat  del  secretari  /  interventor  amb  una  relació  d'obligacions  reconegudes  de  l'activitat  objecte  de  la 
convocatòria amb el certificat de justificació de subvencions per administracions públiques.

En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent:

1. Que l'ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els documents originals justificatius 
de les obligacions referides en el certificat, així com dels ingressos que financen l'actuació.

2. Que el total de les diverses fonts de finançament de l'actuació no supera el 100% del seu cost.

3. Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la Seguretat Social.

En el cas d'altres ens instrumentals (les entitats públiques empresarials, les societats mercantils participades pels ens 
locals,  i  altres  ens  instrumentals  en els  quals  l'ens  local  de  referència  hagi  deferit  la  gestió  dels  espais  escènics 
municipals) per fer efectiva l'aportació de la Diputació, cal que l'ens beneficiari presenti compte justificatiu amb aportació 
de justificants de despesa, que contindrà:

a) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents Bases reguladores,  
així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 75.2 del Reglament de la 
Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).

En la confecció de la memòria econòmica s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

1. S'haurà d'indicar el cost total de les activitats subvencionades.

2. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en 
el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals 
exigibles i  en ells es descriurà amb claredat l'activitat  a que es refereixen. En el  cas que es presentin documents 
justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l'efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària. C
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Quan el beneficiari hagi externalitzat una part o la totalitat de les activitats, o bé hagi atorgat ajuts econòmics a entitats  
públiques o privades del seu municipi amb la mateixa finalitat que la subvenció rebuda, a més de la justificació anterior  
també haurà de certificar la data en què ha efectuat la transferència -en el cas que n'hi hagi-, que ha rebut la justificació 
de la despesa efectuada, i que ha estat verificada i és conforme a l'objecte de la subvenció. Així mateix, haurà d'ajuntar 
segons cada cas, còpia del contracte de gestió de serveis públics i /o conveni de col·laboració entre les dues institucions 
o bé còpia de la resolució de concessió de l'ajut.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a 
http://www.diba.cat/oda/descarregues.

Article 21. Deficiències en la justificació.

1.-  En  el  cas  que  els  documents  presentats  com a  justificació  fossin  incorrectes  o  incomplets,  es  comunicarà  a 
l'interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a 
comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció 
de la subvenció segons correspongui.

2.- Si un cop finalitzat el  termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat,  es 
procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a 
comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció.

Article 22. Mesures de garantia.

Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva 
naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.

Article 23. Circumstàncies que donen lloc a la modificació de la resolució.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es 
podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/a, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el de justificació 
i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan el/la beneficiari/a hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol 
origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació superin el cost total del projecte o de l'activitat subvencionada.

c) Quan el/la beneficiari/a no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les presents Bases reguladores.

Article 24. Compatibilitat amb d'altres subvencions.

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l'activitat  
a desenvolupar.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 
s'hagi declarat amb la sol·licitud que tingui per objecte la mateixa finalitat.

Article 25. Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, la 
partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es 
detallen a continuació, segons el seu import:

• Inferiors a 3.000 EUR en el taulell d'anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
• Superiors a 3.000 EUR en el Butlletí Oficial de la Província.
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Article 26. Mesures de difusió del finançament públic.

Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tota la documentació impresa i en 
cartells o mitjans electrònics i audiovisuals elaborats a partir de la data de la notificació de la resolució de la present 
convocatòria.

Article 27. Causes de reintegrament.

1. Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior 
a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

2.  Així  mateix,  també  estarà  obligat  a  reintegrar,  el/la  beneficiari/a  que  hagi  percebut  la  subvenció  falsejant  les 
condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de 
l'objectiu de l'activitat;  per incompliment de l'obligació de justificar; per resistència o obstrucció a les actuacions de 
comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

Article 28. Obligats al reintegrament.

1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la condició de beneficiaris.

2.- Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no 
realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, 
adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d'ells depenguin. Així mateix seran 
responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

Article 29. Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol 
IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.

Article 30. Règim jurídic supletori.

En  tot  el  que  no  preveuen  expressament  aquestes  Bases  reguladores,  són  d'aplicació  la  Llei  38/2003,  de  17  de 
novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de 
desenvolupament,  la  Ordenança General  de Subvencions de la  Diputació  de Barcelona,  les Bases d'Execució del 
Pressupost General per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i altra legislació concordant."

Barcelona, 18 de març de 2015
La Secretaria delegada, Joan Guasch Marimon
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