
 
Bases reguladores per la concessió d ’ajuts per activitats culturals organitzades per entitats sense 

finalitat de lucre del Lluçanès. 

 

El Consorci del Lluçanès disposa d ’una línia de subvencions per activitats culturals per entitats 

del Lluçanès. 

1a . OBJECTE I FINALITAT DE LES SUBVENCIONS 

L ’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 

tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui el Consorci del 

Lluçanès destinades a donar suport a les activitats i manifestacions culturals que es duguin a 

terme als municipis del Lluçanès per entitats sense ànim de lucre degudament constituïdes i 

inscrites en registre corresponent, amb domicili a la comarca del Lluçanès. 

Per tal de donar compliment als objectius, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes 

d’interès públic o social vinculats a l’activitat de foment, millora, impuls i desenvolupament 

d’activitats presencials i/o no presencials que les entitats representatives dels sectors culturals 

i/o dels seus professionals duen a terme dins de la comarca del Lluçanès per donar projecció a la 

professió i fomentar una major presència del sector en la cultura i en la societat, dins el àmbits 

de la gestió cultural, la difusió artística i el patrimoni cultural. 

Les entitats hauran de presentar un projecte específic adreçat a l’assoliment dels esmentats 

objectius, desenvolupant les activitats concretes per dur-lo a terme. 

2. Caràcter de les subvencions  

 

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 

són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la llei o en 

aquesta convocatòria. 

3. Període d’execució  

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a finançar 

activitats realitzades i/o planificades per l’entitat, dins de l’àmbit territorial del Lluçanès durant el 

període de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021. 

4. Requisits de la sol·licitud, incompatibilitats i obligacions  

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats culturals que reuneixin les següents 

condicions:  

4.1. Entitats privades, sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes, inscrites al 

registre públic corresponent, i que aglutinin la representativitat d’un dels sectors culturals i/o dels 

seus professionals. El caràcter de representació del sector i/o dels seus professionals haurà de 

quedar degudament acreditat als seus estatuts. Aquestes entitats han de tenir la seu social o 

delegació permanent al Lluçanès, i que exerceixen l’activitat que fonamenta el seu atorgament.  



 
4.2. No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i que són les següents:  

a) Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat 

d’obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de 

cabdals públics, tràfic d’influències, frau i exaccions il·legals o delictes urbanístics 

b) Haver sol•licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarada insolvent en 

qualsevol procediment, trobar-se declarada en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit 

l’eficàcia un conveni, estar subjecta a intervenció judicial o haver estat inhabilitada d’acord a la 

Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació 

del concurs.  

c) Haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma 

de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.  

d) Trobar-se incursa la persona física, els/les administradors/ores de les societats mercantils o 

aquells que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de 

la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General 

de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 

Administracions Publiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei 

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa 

o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.  

e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o front la Seguretat 

Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.  

f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.  

g) No trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.  

h) Haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir 

subvencions segons aquesta llei o altres que així ho estableixin.  

i) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General de 

Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en algun dels 

supòsits relacionats a les lletres a) a h).  

j) Si es tracta d’una associació, trobar-se sotmesa en les causes de prohibició previstes als apartats 

5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació.  

k) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu d’inscripció per 

trobar-se indicis racionals d’il•licitud penal, en aplicació del disposat en l’article 30.4 de la Llei 

Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma, en virtut de la qual pugui practicar-se la 

inscripció en el corresponent registre.  

4.3. En el cas que l’activitat subvencionada comporti la realització d’activitats que impliquin 

contacte habitual amb menors, caldrà que l’entitat disposi de les certificacions legalment 

establertes per acreditar que el personal que s’adscrigui a la realització de les activitats no ha 

estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual que 

inclou l’agressió i abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la 



 
prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans i que, 

en cas que hi hagi canvis en les persones adscrites al projecte o activitat subvencionada, es 

compromet a fer les comprovacions i obtenir les certificacions oportunes del que es disposa en 

aquest apartat, d’acord amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del 

menor (art. 13.5 modificat per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 

protecció a la infància i a l’adolescència).  

4.4. Que l’entitat es compromet a executar el projecte o activitat i a complir en tot el què estigui 

regulat de manera expressa per les bases reguladores d’aquesta convocatòria.  

4.5. Que l’entitat es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i al control financer 

que pugui efectuar el Consorci del Lluçanès 

 4.6. Que l’entitat es compromet a comunicar al Consorci del Lluçanès en el moment de la 

justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres 

subvencions o ingressos per a la mateixa activitat. 

 

6. Documentació a aportar 
 
Caldrà presentar la següent documentació en un únic document que anirà degudament signat 
electrònicament pel representant legal de l’entitat 
 
1) Memòria del projecte o activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 
Formulari de la sol·licitud 
2) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció d’acord amb el Formulari de 
la sol·licitud 
3) Estatuts de l’entitat. 
4) Inscripció registral de l’entitat. 
5)Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF). 
6) Certificat que acrediti que l’entitat estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 
7) Poders de representació de l’entitat, si s’escau.   
 
8) També es podran aportar altres documents que el sol·licitant consideri adient per ser tinguts 
en compte en el corresponent apartat dels criteris de valoració (memòria ampliada i detallada del 
projecte, documentació acreditativa de la participació en consells, juntes o taules de treball i 
assessorament d’organismes públics sectorials, memòria de l’entitat de l’any anterior, pla de 
comunicació, estudis, revistes...) 
 
Tota la documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya. 
 
7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent a la publicació de la 
convocatòria i finalitzarà transcorreguts 15 dies hàbils. Aquest s’anunciarà amb la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
La convocatòria serà única. 



 
Les bases podrà trobar-se al lloc web següent: http://www.llucanes.cat 
 
La documentació exigida a la base 6  s’haurà de presentar electrònicament a través de la seu 
electrònica del Consorci del Lluçanès. 
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F
4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=B60 
 
 
 
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 

 

8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, 
per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic indicada, que en el termini de deu dies 
hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació 
de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà la seva sol·licitud com 
a desistida. 
 

9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 

10. Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats 
els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents 
criteris objectius: 
1. Representativitat, solidesa i trajectòria de l’entitat sol·licitant, fins a 20 punts, en base als 
següents elements: 
a) Incidència de l’entitat en el seu sector/àmbit professional, fins a 10. 
b) Anys d’activitat de l’entitat des de la seva constitució, fins a 10 punts. 
 
2. Capacitat d’organització i d’innovació de l’entitat, que es valorarà en base a la quantitat i 
tipologia de les activitats programades durant l’any 2020, a la solvència i capacitat tècnica de 
l’entitat, i als projectes/convenis comuns amb altres entitats del sector o d’altres sectors, fins a 
10 punts. 
 

http://www.llucanes.cat/
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=B60
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=B60


 
Com a mesura excepcional per a aquesta convocatòria i amb la finalitat que la paralització de les 
activitats que s'han vist afectades pel context generat ocasionat per la COVID-19 no perjudiquin 
la valoració d’aquest apartat es tindrà en compte, a més de la programació d’activitats per al 
2020, la memòria d’actuació de l’any 2019 que caldrà presentar amb la sol·licitud si es vol que es 
tingui en consideració. 
 
3. Estratègies de comunicació i difusió de les activitats i de relacions amb la comunitat, fins a 
un màxim de 10 punts.  
Es valorarà l’existència i coherència d’un pla de comunicació, presència activa a les xarxes socials, 
l’existència d’una agenda d’activitat, la publicació d’un butlletí amb periodicitat regular, l’edició 
de llibres o revistes especialitzades i tots aquells elements que es considerin adients per a 
difondre les activitats de l’entitat. 
 
4. Qualitat i innovació del projecte presentat, avaluada pel seu grau d’elaboració, concreció i 
coherència de les activitats descrites, en relació als objectius de l’entitat i de la convocatòria. 
De forma excepcional també es tindrà en compte la capacitat per donar resposta a les necessitats 
produïdes per l’aturada del sector a causa de la crisi de la COVID-19, fins a 30 punts. 
 
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per tal 
d’acreditar els criteris de valoració. 
 
La valoració tindrà un màxim de 70 punts. Els projectes subvencionats caldrà que obtinguin un 
mínim de 35 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 

 

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2021 per a la concessió de les subvencions 
regulades en la present convocatòria serà de DOS MIL EUROS (2.000 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària334,480,00 del pressupost 2021, destinada a subvencionar activitats de les 
entitats representatives dels sectors culturals. Es podrà finançar un màxim d’un projecte per 
entitat fins esgotar la partida. En cas que les sol·licituds superin la partida, es reduirà de forma 
proporcional la quantitat a atorgar. 
 

12. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir es determinarà en relació als punts assignats, de la següent manera: 
 
- S’atorgarà una subvenció de 300 € als projectes que tinguin una puntuació entre 50 i 70 punts. 
- S’atorgarà una subvenció de 150 € als projectes que obtinguin entre 35 i 50 punts. 
 
13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà el Consorci del Lluçanès. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per la comissió formada per  les 
següents persones: 



 
- El Director Tècnic del Consorci del Lluçanès. 
- La secretària interventora del Consorci del Lluçanès. 
- Tècnica del Consorci del Lluçanès que actuarà com a secretària. 
 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions serà 
la presidència del Consorci del Lluçanès. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total previst. 

 

14. 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. La resolució de concessió 
incorporarà la relació d'entitats beneficiàries. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones 
interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord 
amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
La concessió també es publicarà al portal de transparència del Consorci del Lluçanès. 
 
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. 
 
15. Acceptació de la subvenció 
 
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en el transcurs d’un mes a partir de la recepció de la 
notificació de l’indicat acord el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions. En 
aquells casos en que s’hagi sol·licitat un avançament en el període de sol·licituds, aquest no serà 
efectiu si el beneficiari no presenta una acceptació expressa de la subvenció en el termini màxim 
d’un mes a comptar des de la recepció de la notificació. 
 
16. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 de la 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. Les entitats perceptores de les subvencions concedides pel Consorci del Lluçanès, 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. Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 
3. 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 les diverses partides que l’integren. 
No obstant, en cas que hi hagi activitats que s’hagin vist afectades per les mesures adoptades per 
detenir el COVID19, s’acceptaran les desviacions produïdes, degudament justificades. 
4. 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. 
5. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar 
el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits a l’article 6.2 
OGS. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida. 
 

17. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
a) Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat. 
b) També se subvencionaran les despeses de serveis de direcció, gestió o administració que siguin 
facturats al sol·licitant per part de personal autònom o societats, sempre i quan no formin part 
de la Junta directiva de l’entitat beneficiària. 
c) Creació i edició de llibres i publicacions. 

d) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació: publicitat i promoció de les 

activitats (programes, cartells, publicacions) i les despeses de creació i manteniment de pàgines 

web i noves tecnologies. 

e) Despeses generades per a l’organització d’activitats no presencials. 
 
Les factures i rebuts han de fer referència a despeses del projecte subvencionat realitzades a 
l’exercici 2021. 
. 
18. Despeses no subvencionables 
 
- Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 
despeses de manutenció encara que estiguin vinculades a tasques de representació o de 
l’activitat. 
-Nòmines i/o treballs realitzats per persones que formin part de la junta directiva de l’entitat. 
- Despeses corresponents a viatges i allotjaments no vinculades al projecte subvencionat. 
- Interessos o comissions bancàries. 
 
 
 
 



 
 
 
 
19 Termini i forma de justificació i forma de pagament 
 
 
Hi haurà un únic període voluntari de justificació comprès entre el 1 i 31 de gener de 2022. 
 
Per a la justificació serà necessari presentar una breu memòria de les activitats desenvolupades 
així com tots els element de difusió i comunicació realitzats. La mateixa memòria comptarà amb 
una relació econòmica amb detall de les despeses realitzades on haurà de constar: número de 
factura, data, nif proveïdor, nom proveïdor, concepte i import. 
 
 

Les justificacions s’hauran de presentar electrònicament al Consorci del Lluçanès. 
 

El representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació. En qualsevol moment, 
el Consorci del Lluçanès podrà sol·licitar els originals per poder acarar la documentació, tant la 
presentada en el moment de la sol·licitud com la referent a la justificació recollida. 
 

20. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració del Consorci del Lluçanès en 
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip del Consorci del Lluçanès. 
 
 
21. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i al Títol IV del Reglament de la Llei general de 
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol)  
 
22. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i la resta de legislació concordant, així com 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 
 
33. Protecció de dades 
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure 
circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 



 
Personals i garantia dels drets digitals, el Consorci del Lluçanès tractarà les dades facilitades per 
les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, 
concessió, pagament i justificació de la concessió dels les subvencions de la present convocatòria, 
basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran 
conservades de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu. 
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, 
el Consorci del Lluçanès posa a la seva disposició la bústia consorci@consorci.llucanes.cat des 
d’on la persona Delegada de Protecció de Dades l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte relacionat 
amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

-  


