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Núm. 1454
diPUtAció de GirOnA  
Promoció Econòmica – Diplab  

Edicte d’aprovació de les bases reguladores de subvencions  en el marc del 
programa Suport de l’activitat empresarial

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tin-
gut lloc el dia 16 de febrer de 2016, ha adoptat l’acord següent:

PRIMER. Aprovar les bases reguladores de subvencions en el marc 
del programa “Suport a l’activitat empresarial” que es transcriuen 
literalment tot seguit:

“BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SuBVENCIONS DE LA DIPu-
TACIÓ DE GIRONA EN EL MARC DEL PROGRAMA SuPORT A 
L’ACTIVITAT EMPRESARIAL

L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les ba-
ses de règim local atorga competència a les diputacions en matèria 
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als muni-
cipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. 
Igualment l’article 36.1d) reconeix com a competència la cooperació 
en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planifi-
cació en el territori provincial, d’acord amb les competències de les 
altres administracions públiques en aquest àmbit.

El programa “Suport a l’activitat empresarial” és una iniciativa im-
pulsada per la Diputació de Girona des del 2014. El programa res-
pon a una de les línies estratègiques en temes d’innovació de l’àrea 
de promoció econòmica de la Diputació de Girona, que vol bastir un 
programa específic adreçat a les empreses de base tecnològica, que 
volen incorporar activitats innovadores i nous sistemes de gestió, de 
forma relacionada amb la xarxa existent d’atenció a l’empresa i els 
emprenedors. Així mateix, el programa pretén incentivar la contrac-
tació de nou personal per part de les empreses.

Així doncs, l’objectiu del programa és donar suport econòmic a em-
preses de la demarcació gironina, que compleixen un determinat 
perfil, amb l’objectiu d’afavorir d’una banda, la contractació de per-
sonal i d’altra banda, l’impuls d’actuacions que fomentin o millorin 
la innovació a les empreses.

1.Objecte i finalitat
L‘objecte d’aquestes bases és regular la col·laboració de la Diputació 
de Girona en el desenvolupament del programa “Suport a l’activitat 
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empresarial”, amb la finalitat de donar un ajut a fons perdut a em-
preses d’un a cinc anys d’antiguitat (a comptar des de la data de 
la seva constitució fins a la data de finalització de presentació de 
les sol·licituds), de base tecnològica i/o que tinguin una component 
innovadora.
La data d’inici d’activitat serà la que consti a l’escriptura de consti-
tució de la societat o dels estatuts de la comunitat de béns i societats 
civils. En el cas de societats limitades que s’hagin creat recentment 
però l’activitat es realitzava anteriorment mitjançant societat civil o 
comunitats de béns es considerarà com a data d’inici d’activitat la 
de la forma jurídica anterior.
S’entén com a empreses de base tecnològica (EBT) aquelles empre-
ses amb estratègia de negoci o activitat basada en el domini intensiu 
del coneixement tecnològic, que apliquen aquest coneixement de 
forma sistemàtica i contínua per a la generació de nous productes, 
processos o serveis.
S’entén per component innovadora qualsevol procés, sistema o ac-
tivitat que té com a objectiu introduir productes o processos nous o 
millorats que incrementin la productivitat.

2. Dotació econòmica i determinació de la partida pressupostària 
La dotació econòmica i la partida pressupostària, es determinaran 
en l’acord de convocatòria, distribuïdes d’acord amb l’article 12 
d’aquestes bases. 

3. Procediment de concessió i tipus de convocatòria 
El procediment de concessió és el de convocatòria pública i concu-
rrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds que 
es presentin i establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de 
valoració establerts en aquestes bases.
Les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquestes bases ho se-
ran de conformitat amb el procediment de concurrència competiti-
va. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecio-
nal, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles 
en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació o en aquestes 
bases. 

4. Beneficiaris
Les empreses beneficiaries han de ser de base tecnològica i/o tenir 
una component innovadora, tal com es defineix a l’article 1 de les 
presents bases.
Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció les empreses amb do-
micili fiscal i centre de treball a la província de Girona i que tinguin 
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alguna de les següents formes jurídiques: societat civil, societat li-
mitada, societat limitada laboral, societat anònima laboral, coopera-
tives, societat anònima i comunitat de béns 
Les empreses que en el moment de la sol·licitud tinguin com a for-
ma jurídica la societat civil o comunitat de béns, podran ser benefi-
ciaries només quan una de les actuacions subvencionables sigui el 
pas d’aquesta forma jurídica a la de societat limitada.
No podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones afec-
tades per les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).
Les empreses participants han de complir amb les condicions esta-
blertes en aquest apartat en el moment de presentar la sol·licitud.
Queden excloses d’aquesta convocatòria les empreses que en edi-
cions anteriors hagin estat beneficiaries de la mateixa.

5. Activitats subvencionables
5.1 Són activitats subvencionables: 
a)  Despeses ocasionades per la creació de nous llocs de treball es-

tables (entre altres: cost empresarial, gestió laboral, prevenció de 
riscos laborals, etc.) 

b)  Despeses que siguin objecte de facturació, relacionades amb acti-
vitats d’ assessorament i acompanyament en els diferents proces-
sos vitals per les empreses en fase de creixement: redacció del pla 
de màrqueting, pla de creixement, etc.

c)  Despeses que siguin objecte de facturació, relacionades amb la in-
novació, la inversió tecnològica, l’obertura de nous mercats, la in-
ternacionalització i/o l’enfortiment dels equips humans capaços 
de conduir la nova empresa cap el seu potencial de creixement.

5.2 Queden excloses com a despeses subvencionables, totes aquelles 
despeses  relacionades amb: sou dels promotors, dietes, desplaça-
ments, allotjament, subministraments, indemnitzacions, lloguers i 
material fungible.

6. Termini d’execució de les actuacions subvencionables
Les actuacions per a les quals s’hagi obtingut subvenció s’hauran 
d’iniciar en el període compres entre l’1 de novembre de 2015 i el 30 
d’octubre de 2016. 

7. Nombre de sol·licituds per peticionari 
Cada peticionari només podrà presentar una sol·licitud al programa 
“Suport a l’activitat empresarial”. 

8. Presentació de sol·licituds 
8.1 Les sol·licituds s’hauran de presentat en el termini establert en 
la convocatòria i hauran d’estar signades pel representant legal de 
l’empresa. 

Administració Local Diputació



Pàg. 121Núm. 36 – 23 de febrer de 2016

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model 
normalitzat disponible a la web de la Diputació de Girona (www.
ddgi.cat), apartat Promoció Econòmica), d’acord amb les modalitats 
següents:
Presentació convencional: presentar-la al Registre General de la Di-
putació de Girona, pujada Sant Martí, núm. 4, 17004, de Girona, així 
com per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú.
Presentació telemàtica:E-TRAM.
(https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiser-
vicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.
asp?codent=812)

8.2 Les sol·licituds inclouran la documentació següent:
a)  Document genèric de sol·licitud de l’ajut, on es farà constar:
La declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la sub-
venció. 
Declaració que accepta les presents normes, la subvenció que se li 
pugui atorgar, així com les condicions que se’n derivin, en cas que 
li sigui concedida. 
Declaració dels ajuts rebuts i/o sol·licitats pel mateix concepte, amb 
el compromís per part del sol·licitant, de comunicar a la Diputació 
de Girona si l’ajut es rep i/o es sol·licita en el període de vigència 
d’aquesta subvenció.
Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obli-
gacions tributàries i de la Seguretat Social. 
L’autorització a la Diputació de Girona per poder sol·licitar, per mi-
tjans telemàtics, les certificacions d’estar al corrent del compliment 
de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

b) Documentació referent a l’empresa: 
Fotocopia del DNI del sol·licitant
Fotocòpia del CIF de l’empresa. 
Fotocopia de l’escriptura de constitució de l’empresa i posteriors 
modificacions realitzades estatuts fundacionals.
Alta censal a Hisenda (model 036)
Informe vida laboral del codi compte de cotització de l’empresa a la 
Seguretat Social des de la seva constitució
Comptes anuals dipositades des de la seva constitució fins a 
l’exercici 2014. En el cas de les societats civils i comunitats de bens 
model 184, des de la seva constitució fins a l’exercici 2014 juntament 
amb el compte de pèrdues i guanys de cada exercici.
Balanç i compte de resultats de l’exercici 2015
Resum anual de la declaració d’IVA (model 390) de l’exercici 2015
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Pla d’empresa que inclogui el compte de resultats dels exercicis 
2015, 2016 i 2017.
Contractes de treball signats durant el 2015, encara que no estiguin 
vinculats a l’activitat objecte de subvenció.

c) Documentació referent a l’activitat objecte de subvenció
c.1) Contractació de personal
Contractes de treball del personal contractat amb posterioritat a l’1 
d’octubre de 2015.
Breu memòria raonada de la nova contractació
Dedicació de l’equip promotor a l’empresa

c.2) Despeses que siguin objecte de facturació:
Pressupost d’ingressos i despeses de l’actuació (amb indicació de 
s’hi ha altres subvencions previstes).  
Breu memòria raonada i justificativa de l’actuació.
Dedicació de l’equip promotor a l’empresa.
Cada document ha de ser identificat en base a la numeració d’aquest 
apartat.

8.3 En cas de que la documentació presentada sigui incorrecta o in-
completa, la Diputació de Girona, sol·licitarà que s’esmeni o comple-
ti durant un període de 10 dies hàbils, advertint que, d’incomplir-ne 
el termini establert, s’arxivarà d’ofici l’expedient sense cap tràmit 
posterior. 
La Diputació es reserva la facultat de sol·licitar més informació acre-
ditativa de l’empresa en el cas que es consideri necessari.

9. Tramitació de les subvencions 
L’ordenació i la instrucció de les sol·licituds presentades a la con-
vocatòria es durà a terme per part del departament de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Girona. L’examen i la valoració de les 
sol·licituds presentades anirà a càrrec d’una Comissió de valoració, 
formada d’acord amb l’article 10 d’aquestes bases. 
La Comissió de Valoració formularà la proposta de resolució al Pre-
sident de la Diputació; que resoldrà el que consideri convenient.

10. Comissió de valoració 
10.1 La Comissió de Valoració estarà formada pels membres se-
güents: 
Diputat de Promoció Econòmica-DIPLAB de la Diputació de Giro-
na, o persona en qui delegui que actuarà també com a president de 
la Comissió.
Cap de Servei de l’àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Girona o persona en qui delegui  
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un/a tècnic/a de l’àrea de promoció Econòmica de la Diputació de 
Girona, que actuarà com a secretari de la comissió
El/la coordinador/a de l’Start-up Catalonia
un/a representant de la Cambra de Comerç de Girona
un/a representant d’AENTEG
Un representat del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de 
Girona
El Secretari de la Diputació de Girona o persona en qui delegui
La Interventora de la Diputació de Girona o persona en qui delegui.

10.2 Tant l’Àrea de Promoció Econòmica com la Comissió de valora-
ció podran sol·licitar assessorament tècnic respecte a les propostes 
presentades a persones de reconegut prestigi professional en la ma-
tèria que es tracti, quan així ho considerin adient. 

11. Valoració dels projectes presentats
11.1. Criteris de valoració per a l’atorgament de subvencions
La Comissió d’avaluació valorarà els projectes presentats en dues 
fases:

1a FASE) Puntuació de la sol·licitud segons els criteris relacionats a 
continuació:
Creació de nous llocs de treball: 20 punts si el lloc de treball es de 
jornada completa; 10 punts si és a temps parcial.(si hi ha més d’un 
lloc de treball la puntuació màxima a obtenir en aquest apartat serà 
de 30 punts)
Creació de llocs de treball durant l’exercici 2015, valorable amb els 
contractes de treball signats el 2015: 10 punts per contractes a jorna-
da completa i 5 punts per contractes a temps parcial (si hi ha més 
d’un lloc de treball, la puntuació màxima d’aquest apartat serà de 
15 punts)
Creació de llocs de treball per col·lectius desfavorits (dones que ha-
gin patit situacions de violència de gènere, desocupats/ades majors 
de 52 anys que no siguin beneficiaris del subsidi d’atur; persones 
amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial; treballadors/
res desocupats/ades que haguessin desenvolupat la seva activitat 
professional com treballadors autònoms i que no tenen dret a cap 
subsidi i/o ajut). 5 punts addicionals per lloc de treball a jornada 
completa creat.
Potencial de creixement i escalabilitat, valorable amb el pla 
d’empresa presentat, fins a 15 punts. 
Implicació de l’equip, valorable amb la documentació presentada, 
fins a 10 punts.
Grau d’internacionalització, valorable amb la documentació presen-
tada, Fins a 10 punts.
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Cooperatives o empreses de treball social, 5 punts addicionals
Pertànyer a un àmbit sectorial estratègic identificat en l’estratègia 
d’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT, Veure annex 
1). 5 punts. 
Per poder accedir a la segona fase, les sol·licituds hauran d’obtenir 
una puntuació mínima de 35 punts. 

2a FASE) Els sol·licitants que hagin superat els 35 punts en la prime-
ra fase, defensaran el projecte presentat davant la comissió de valo-
ració. Aquesta presentació és farà de forma presencial a les depen-
dències de la Diputació de Girona, i la data es comunicarà a tots els 
sol·licitants una vegada validat el compliment de la documentació 
presentada que recull l’article 8 d’aquestes bases i analitzades totes 
les sol·licituds. Aquesta segona fase tindrà una puntuació màxima 
de 30 punts.
Aquesta presentació tindrà una durada de 5 minuts per a la defen-
sa/explicació del projecte sol·licitat i de la trajectòria de l’empresa i 
5 minuts per a respondre les preguntes de la comissió d’avaluació.

11.2 Els projectes s’ordenaran en funció de les puntuacions obtin-
gudes. Els projectes que malgrat haver obtingut una puntuació su-
perior als 65 punts, no obtinguin subvenció, passaran a formar part 
d’una llista de reserva, i en el cas que algun dels projectes amb ma-
jor puntuació renunciés a la subvenció es seguiria l’ordre de la llista 
per a l’atorgament de la subvenció.

12. Import de les subvencions 
Es subvencionaran les actuacions amb millor puntuació, amb un 
màxim de 15.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir la partida pressu-
postària. El percentatge màxim a atorgar serà un 75% del pressupost 
elegible.

13. Compatibilitat amb subvencions d’altres administracions. 
Aquestes subvencions són compatibles amb l’obtenció de qualsevol 
ajut destinat a la mateixa actuació atorgat per altres administracions 
públiques diferents de la Diputació.
Cal informar en el moment de la sol·licitud, o bé durant el transcurs 
del projecte d’altres fonts de finançament obtinguts per a la realit-
zació del projecte.
En cap cas la subvenció atorgada, per si sola o conjuntament amb 
altres ajuts o subvencions públiques o privades, podrà ser superior 
al cost total de l’actuació. 
Si n’hi ha, detall dels ajuts de mínims rebuts en els dos exercicis fis-
cals anteriors i en l’exercici fiscal en curs, especificant-ne la quantia, 
la data d’atorgament i l’ens atorgant.
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14. Termini de resolució i notificació de les sol·licituds 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convoca-
tòria, serà de tres (3) mesos a comptar des de la data d’acabament 
del termini de presentació de sol·licituds. El venciment del termini 
abans indicat sense que s’hagi notificat la resolució d’atorgament 
de la subvenció, produirà efectes desestimatoris de la sol·licitud de 
subvenció. 

15 Contingut i règim jurídic de la resolució de concessió de les sub-
vencions. 
El President de la Diputació, aprovarà la proposta de resolució que 
formuli la Comissió de Valoració i haurà de tenir en compte els crite-
ris objectius de valoració i respectar les limitacions pressupostàries 
corresponents. L’acord de resolució de les subvencions, esmentarà 
obligatòriament les dades següents: 

1. En relació a cada petició de subvenció atorgada:

a. Identificació de l’empresa beneficiaria 
b. Determinació de l’actuació que es vol dur a terme 
c. Pressupost de l’actuació que es preveu executar 
d. Import de la subvenció atorgada 
e. Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa 

2. L’acord també indicarà la desestimació expressa de la resta de 
sol·licituds, i inclourà una relació de les sol·licituds que, complint 
les condicions establertes a les bases, no s’hagin pogut atendre per 
insuficiència de crèdit existent. Aquestes peticions restaran en llista 
d’espera, i es podran satisfer sempre que existeixin renuncies per 
part de les empreses beneficiaries. 

3. Una vegada esgotada la llista d’espera, si no s’ha exhaurit la con-
signació pressupostaria, es podran suplementar aquells projectes 
que en el moment de la sol·licitud, l’aportació del beneficiari al pres-
supost total de l’actuació sigui superior al 25%. En aquest supòsit, la 
suplementació és realitzarà de manera proporcional als pressupos-
tos presentats, respectant sempre el percentatge establert a l’article 
12 de les presents bases.

L’acord de concessió de les subvencions posa fi a la via administrativa. 

16. Publicació de l’acord de concessió de les subvencions. 
L’acord d’atorgament de les subvencions es publicarà al Butlletí Ofi-
cial de la Província (BOP), en el termini de 15 dies des de la seva 
data, amb indicació de les dades relacionades en la base anterior. 
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17. Obligacions dels beneficiaris. 
En atenció al caràcter de subvenció pública dels ajuts que s’atorguen, 
els beneficiaris assumeixen les obligacions següents: 
1.  Trametre l’alta de creditor segons model normalitzat
(http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/oficina_virtual/docu-
ments_signatura/01_formulari_alta_creditors_CAT.pdf)
2. Executar les activitats objecte de l’ajut concedit. 
3. Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat 
prevista en l’acord d’atorgament. 
4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer de 
la Diputació de Girona i altres entitats de control competents amb el 
compromís d’aportar la documentació que sigui requerida. 
5. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i qualsevol 
altra documentació en funció de la legislació sectorial que li sigui 
d’aplicació. 
6. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons re-
buts, amb la finalitat de facilitar les actuacions de comprovació i 
control. 
7. Fer constar la col·laboració econòmica la Diputació de Girona en 
les accions de publicitat de les actuacions objecte d’ajut, en els ter-
mes previstos en les presents bases (article 20). 
8. Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció d’altres 
ajuts o recursos que financin la mateixa actuació. 
9. Acreditar que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de 
la Seguretat Social (tant a l’inici com en el moment de pagament de 
la subvenció)
10.Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previs-
tos per l’article 37 de la Llei general de subvencions. 
11. Els beneficiaris es comprometen a respondre una enquesta de 
seguiment dos anys després de la finalització de l’actuació, que els 
hi trametrà el departament de Promoció Econòmica de la Diputació 
de Girona (30 de novembre de 2018).
La subvenció s’entendrà acceptada si en un termini màxim de 10 
dies naturals després de la notificació de la subvenció el beneficiari 
no ha renunciat expressament  a la mateixa.

18. Justificació de l’execució de l’actuació: 
La justificació de la realització de l’actuació, es podrà formalitzar 
des de l’acabament de l’activitat fins al 30 de novembre del 2016, 
sense possibilitat d’atorgament de prorroga. 
La despesa subvencionable a justificar serà la que es determini com 
a pressupost de l’actuació en l’acord d’atorgament. 
Així mateix les despeses justificades hauran de correspondre explí-
citament a l’activitat subvencionada i queden excloses les despeses 
anomenades en l’article 5.2 de les presents bases.
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19. Documentació a presentar en la justificació
Per a la justificació de la despesa realitzada caldrà que els benefi-
ciaris presentin el compte justificatiu corresponent a subvencions 
inferiors a 60.000 euros, segons model normalitzat amb el detall de 
l’actuació desenvolupada i on s’acrediti  el cost total de l’activitat. 
(http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/oficina_virtual/01_comp-
te_justificatiu_inferior_60000_euros.pdf)

19.1 Per a la justificació de la despesa realitzada en la creació de llocs 
de treball (base 5.1a de les presents bases) els beneficiaris hauran 
d’adjuntar a més, la següent documentació: 

a. Còpia dels contractes de treball formalitzats 
b. Acreditació del pagament de les nòmines i dels costos del perso-
nal contractat.
c. Còpia dels TC1 i TC2 del personal contractat i dels justificants de 
pagament.

19.2 Per a la justificació de les despeses que siguin objecte de factu-
ració (bases 5.2a i 5.2b) els beneficiaris hauran d’adjuntar a més, les 
factures acreditatives i els justificants de pagament de les mateixes.

19.3 L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el bene-
ficiari no és un consumidor final i se’l pot deduir.

19.4. Memòria justificativa de l’actuació subvencionada i els resul-
tats obtinguts. 

19.5 Documentació acreditativa de la publicitat de l’actuació, 
d’acord amb l’article 20 de les bases d’execució. S’acceptarà com a 
justificant de difusió de la participació de la Diputació de Girona, 
la inserció de la imatge corporativa de la Diputació de Girona en la 
pàgina web de l’empresa.

20. Publicitat específica de les actuacions 
En totes les actuacions subvencionades així com en qualsevol acte 
de difusió, cal fer constar la publicitat institucional de la Diputació 
de Girona. 
Si es generen suports documentals i d’informació relacionats amb 
les actuacions subvencionades en el marc del programa “Suport a 
l’activitat empresarial” per la Diputació de Girona (material de di-
fusió, publicacions, anuncis a la premsa, senyalització, suports mul-
timèdia, pàgines web...), cal fer constar la subvenció de la Diputació 
de Girona i la imatge corporativa
Qualsevol document relatiu a aquest tipus d’operacions (contractes, 
publicacions, anuncis premsa, pagament serveis, etc..) ha d’incloure 
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una declaració en la qual s’informi que l’operació ha estat subven-
cionada en el marc del programa “Suport a l’activitat empresarial” 
de la Diputació de Girona.
Quan es presenti la justificació del projecte, caldrà aportar docu-
mentació gràfica que permeti validar el compliment d’aquest punt.

21. Pagament de la subvenció
El pagament de la subvenció es realitzarà amb posterioritat a la jus-
tificació de la subvenció, una  vegada validada la despesa i amb 
càrrec al pressupost de 2016.

22. Modificació i revocació de les subvencions 
Els beneficiaris de les subvencions tindran l’obligació de dur a ter-
me l’activitat subvencionada de conformitat amb la declaració de 
l’activitat que consta a la petició de subvenció, i de notificar per es-
crit a la Diputació de Girona qualsevol incidència en el compliment 
de les obligacions establertes en aquestes bases. L’acord resolutori 
de la convocatòria, es podrà modificar, excepcionalment, en relació 
a supòsits concrets, quan hi hagi alteració de les condicions que va-
ren fonamentar l’atorgament o, amb posterioritat, s’hagin obtingut 
altres ajuts concurrents en la realització de l’actuació. La petició de 
modificació s’haurà de formalitzar, en tot cas, abans de l’acabament 
del termini d’execució de l’actuació. 

La Diputació de Girona, podrà revocar, total o parcialment, una sub-
venció atorgada en cas d’incompliment de les obligacions establer-
tes en aquestes bases, especialment en els supòsits següents: 

a) Retard en l’execució de l’actuació 
b) Falta de justificació de la despesa subvencionable que es determi-
ni com a pressupost de l’actuació en l’acord d’atorgament. 
c) Incompliment de les obligacions de publicitat de les actuacions 
subvencionades 
d) Incompliment de l’obligació de justificar l’actuació realitzada en 
el termini previst a l’article 19.3 d’aquestes bases. 

23. Protecció de dades 

23.1 El beneficiari, mitjançant la signatura de sol·licitud de la sub-
venció, es compromet al compliment de les previsions legals contin-
gudes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de caràcter personal, en relació a la recollida de dades 
derivada de la gestió i justificació de la subvenció, exonerant a la 
Diputació de Girona de qualsevol responsabilitat derivada del seu 
incompliment per part del beneficiari. 
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23.2 Al mateix temps, en compliment del previst a la Llei Orgànica 
15/1999, es fa constar que les dades personals derivades del compli-
ment de les obligacions previstes a la Llei 38/2003 General de Sub-
vencions, per al control i justificació de la destinació de la quantia 
de les subvencions atorgades per la Diputació, seran incorporades 
als fitxers de gestió administrativa de la Diputació de Girona amb 
la finalitat abans exposada. Tanmateix, aquestes dades seran comu-
nicades, en compliment del previst a l’art. 20 de la Llei General de 
Subvencions, a l’Administració General de l’Estat i aquelles admi-
nistracions públiques competents en el control del lliurament de les 
justificacions presentades per als beneficiaris. En qualsevol cas, po-
dran exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
mitjançant escrit a la Presidència de la Diputació de Girona. 

24. Normativa supletòria 
En tot allò que no es preveu en les presents bases, seran d’aplicació 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona i els 
seus organismes autònoms, la Llei General de Subvencions 38/2003, 
de 17 de novembre i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el Reglament de la llei abans indicada. 

25. Criteris d’interpretació de les bases
En cas de dubte sobre la interpretació de les presents bases, preval-
drà el criteri de la comissió de valoració i en el seu defecte el de la 
Diputació de Girona

26. Vigència
Aquestes bases seran vigents mentre no es modifiquin o es deroguin 
expressament.

27. Disposició addicional
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
així com el seu extracte previst a l’article 17-3-b) de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona.

ANNEX 1

AMBITS RIS3CAT
Les estratègies de recerca i innovació per a l’especialització 
intel·ligent (research and innovation strategies for smart speciali-
sation, RIS3) són un element clau de l’estratègia Europa 2020, per a 
un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. En l’aposta deci-
dida per convertir el coneixement i la innovació en una prioritat, la 
uE demana als governs (com a condició prèvia per accedir als fons 
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europeus en el període 2014-2020) que elaborin RIS3 amb l’objectiu 
de donar coherència a les inversions en recerca i innovació, per op-
timitzar l’impacte en el desenvolupament econòmic i social de les 
regions i del conjunt d’Europa.

Catalunya ha definit una estratègia d’especialització intel·ligent 
RIS3CAT, on ha identificat 7 àmbits sectorials líders:

1.ALIMENTACIÓ:, Indústria agroalimentària i altres graons de 
la cadena de valor: sectors primaris, distribució, indústries de 
l’envasament i l’embalatge, maquinària per a alimentació, additius 
i matèries primeres, gastronomia i restauració.

2. ENERGIA I RECuRSOS: Activitats de gestió dels recursos ener-
gètics i naturals, del cicle de l’aigua i del reciclatge i tractament de 
residus (estalvi i eficiència energètica, nous materials més eficients, 
cogeneració, automatització, control i gestió energètica, energies re-
novables, química orgànica , fusió nuclear...). També inclou els ma-
terials innovadors i les solucions tecnològiques que permeten un 
estalvi energètic significatiu en la construcció d’edificis o la gestió 
de les ciutats.

3. SISTEMES INDuSTRIALS: Activitats de gestió i desenvolupament 
de sistemes industrials eficients (maquinària i equips; robòtica; pro-
ductes informàtics, electrònics i òptics, i material i equips elèctrics), 
especialment, activitats relacionades amb l’enginyeria de procés i la 
manufactura avançada, en què l’ecodisseny té un paper clau. 

4. INDÚSTRIES BASADES EN EL DISSENY: Indústries que tenen 
un fort vincle amb el disseny com a factor transversal clau: tèxtil, 
confecció, pell, calçat, joieria, mobiliari, perfums i cosmètics, entre 
altres.

5. INDÚSTRIES RELACIONADES AMB LA MOBILITAT SOSTE-
NIBLE: Sistemes de gestió de la mobilitat, del transport públic i de 
les infraestructures; sector de  l’automoció i activitats relacionades; 
electroquímica, nanomaterials, Internet, telefonia mòbil, TIC...

6. INDÚSTRIES DE LA SALUT: Química fina, preparats farmacèu-
tics, indústria de tecnologies mèdiques, sector de les assegurances i 
sistema hospitalari.

7. INDÚSTRIES CULTURALS I BASADES EN L’EXPERIÈNCIA: 
Indústries creatives i culturals i serveis clau a Catalunya com el tu-
risme i els esports.”
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SEGON. Sotmetre les bases a informació pública durant un termini 
de vint dies, hàbils mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, tauler d’anuncis de la Corpora-
ció i referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995 de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i ser-
veis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació 
pública no es formulin al·legacions les bases quedaran aprovades 
definitivament.

TERCER. Es faculta àmpliament el president de la Diputació als efec-
tes de procedir a l’execució d’aquest acord i, en especial, d’ordenar 
la publicació íntegra de les bases, una vegada aprovades definitiva-
ment; i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rec-
tifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut 
advertir.

En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les ba-
ses s’hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades definiti-
vament s’hi interposi un recurs, l’òrgan competent per resoldre’ls, 
així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la resolu-
ció de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputa-
ció. D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la 
primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació.

QUART. Traslladar aquest acord a la Intervenció de Fons de la Di-
putació de Girona per al seu coneixement i efectes.

Girona, 19 de febrer de 2016 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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