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diPUtAció dE GirOnA 
Programes Europeus 

Edicte d’aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per al procés de selecció i de cofinançament de projectes per presentar a 
la segona convocatòria (any 2019) del PECT del FEDER del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya 

El Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 22 de gener de 2019,  va aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions 
per al procés de selecció i de cofinançament de projectes per presentar a la segona convocatòria (any 2019) dels PECT FEDER 
del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,  el text de les quals es transcriu íntegrament a continuació:

BAsEs EsPECÍFIQUEs rEGUlADorEs DEl ProCÉs DE sElECCIÓ I DE CoFInAnÇAmEnT DE ProJECTEs DEls 
AJUnTAmEnTs, ConsElls ComArCAls I AlTrEs Ens loCAls, UnIVErsITATs I EnTITATs sEnsE FInAlITAT 
lUCrATIVA A PrEsEnTAr A lA sEGonA ConVoCATÒrIA (AnY 2019) DE PECT DEl FEDEr DEl DEPArTAmEnT 
DE lA PrEsIDÈnCIA DE lA GEnErAlITAT DE CATAlUnYA.

La Comissió Europea va adoptar, en data 12 de febrer de 2015, el Programa Operatiu “Catalunya” per mitjà del qual s’assignen 
ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament regional (d’ara en endavant, FEDEr), en el marc de l’objectiu d’inversió en 
creixement i ocupació, destinades a Catalunya (2014ES16RFOP011).

la Diputació de Girona i la Universitat de Girona varen signar el conveni de col·laboració Cn/3316, el dia 30 de març de 
2015, per tal d’impulsar l’obtenció de recursos provinents dels fons estructurals i d’inversió de la Unió Europa en el marc de 
l’estratègia d’especialització territorial de Catalunya, RIS3CAT.

El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya té previst publicar durant els primers mesos de l’any 2019 
l’ordre per la qual s’aprovaran les bases reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial 
(PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i s’obrirà la segona convocatòria.

Durant aquests darrers mesos la Diputació de Girona i la Universitat de Girona han treballat per tal d’impulsar la configuració 
de diversos PECT que encaixin amb el PO FEDER de Catalunya i l’estratègia RIS3CAT seguint les orientacions del Departament 
de la Presidència.

El resultat d’aquest treball ha estat la detecció de 4 àmbits potencials que compleixen amb els requisits de la rIs3CAT:

1. sistemes alimentaris sostenibles.
Projectes orientats a alguns dels objectius següents:
-millorar la capacitat productiva de la indústria alimentària en les diferents etapes de la cadena de valor: de la producció 
primària a la gastronomia, passant per la transformació i les indústries auxiliars.
-Promocionar el consum de productes de proximitat, incidint en la salut dels consumidors, la disminució de la petjada del 
transport i la preservació del medi ambient, incrementant els guanys dels productors locals i promovent el desenvolupament 
en l’entorn rural.
-millorar la qualitat dels productes alimentaris, la traçabilitat de la producció i la seguretat alimentària.
-Incrementar l’eficiència en la gestió dels recursos emprats en la cadena de producció en base als principis de l’economia 
circular.
-Promoure una major industrialització, la innovació en la cadena de producció i la millora de les condicions laborals dels 
treballadors i treballadores.
-Afavorir la creació de mecanismes estables de cooperació i transferència contínua d’innovació i resultats de la recerca de la 
universitat als agents del territori.

Els projectes han d’estar centrats en algun dels subsectors clau de la demarcació, com:
-Indústria de la carn; producció animal, sacrifici, especejament i transformació.
-Indústria làctia: en especial atenció en la transformació formatgera.
-Indústria del vi.
-Producció hortícola de proximitat. Horts periurbans: logística i distribució; eficiència els recursos (estalvi d’aigua, etc.).
-Aliments de quarta i cinquena gama.
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2. Xarxa de territoris rurals intel·ligents (rural smartgrid).
Projectes orientats a:
-Traslladar al conjunt de de la demarcació les innovacions tecnològiques i solucions TIC que permeten l’estalvi i l’eficiència 
energètica.
-obtenir i harmonitzar les dades dels consums energètics i la producció d’energia d’àmbits territorials lògics.
-Instal·lar sistemes de telegestió en edificis públics que permetin sectoritzar la instal·lació energètica per zones en funció dels 
usos de l’edifici i modificar les condicions de funcionament de la instal·lació.
-Publicar dades de consums i de generació d’energia que permetin l’optimització de les instal·lacions (open Data).
-Aplicar un sistema Informàtic Integral com a base de la gestió de l’smartgrid.
-Impulsar la mobilitat elèctrica.
-Produir energia renovable solar fotovoltaica i minieòlica.
-Promoure l’agregació de la demanda i la producció d’energia elèctrica.

3. Innovació i coproducció com a resposta als nous reptes socials.
Projectes orientats a alguns dels objectius següents:
-Dissenyar i construir bases de dades amb informació socioeconòmica que puguin descriure les principals problemàtiques 
socials de la demarcació (big data social), creïn nou coneixement i integrin i complementin les bases de dades que hi pugui 
haver.
-Estendre la resposta positiva a les noves realitats que afecten la nostra societat en base a la creació de bancs de bones 
pràctiques i la compartició d’experiències reeixides.
-Constituir i dinamitzar espais de relació entre institucions públiques, acadèmiques i actors socials diversos, incloent espais 
virtuals amb l’ús de noves tecnologies (blockchain), com a estratègia per impulsar projectes compartits que incideixin d’una 
manera directa i efectiva en les problemàtiques socials.
-Promoure solucions a les problemàtiques socials basades en la innovació i el potencial participatiu i relacional de tots els 
agents del territori.
-Impulsar projectes compartits que incideixin d’una manera directa i efectiva en les problemàtiques socials des d’una 
perspectiva innovadora.

Els projectes poden estar centrats en àmbits rellevants com:
-Demografia de l’envelliment;
-Arribada de nous ciutadans amb cultures diverses;
-Desigualtats i fracassos en l’àmbit educatiu; 
-Cronificació de la pobresa;
-Creixent fragilitat de les classes mitjanes.

4. Valorització del patrimoni històric i cultural.
Projectes orientats a alguns dels objectius següents:
-Posar en valor econòmicament i social el patrimoni industrial, tecnològic i cultural de les comarques de Girona des d’una 
perspectiva innovadora, que en permeti la recuperació, conservació i la generació d’activitat econòmica.

Els projectes han d’estar centrats preferentment en algun dels àmbits següents:
-reconversió i utilització de les antigues colònies industrials com a centres de generació d’activitat econòmica.
-recuperació i valorització de la xarxa de búnquers de les comarques de Girona.
-Difusió i valorització de la xarxa de telegrafia òptica de les comarques de Girona.
-Difusió i valorització dels elements de pedra seca i les seves arts i tècniques a les comarques de Girona, en relació a la seva 
nominació com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Amb l’objectiu de regular, primer el procés de selecció i, desprès, el cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells 
comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a presentar a la convocatòria prevista per a l’any 
2019 del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya (segona convocatòria de PECT del FEDER), durant els 
anys 2019, 2020 i 2021 es redacten aquestes bases.

1. objecte

1.a. Aquestes bases tenen per finalitat regular el procés de selecció i de cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells 
comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a presentar a la convocatòria prevista per a l’any 
2019 del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya corresponent a la segona convocatòria de PECT del PO 
FEDER Catalunya.
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1.b. Els projectes s’hauran de referir a algun dels apartats següents:

1.b.1. sistemes alimentaris sostenibles.
Projectes orientats a alguns dels objectius següents:
-millorar la capacitat productiva de la indústria alimentària en les diferents etapes de la cadena de valor: de la producció 
primària a la gastronomia, passant per la transformació i les indústries auxiliars.
-Promocionar el consum de productes de proximitat, incidint en la salut dels consumidors, la disminució de la petjada del 
transport i la preservació del medi ambient, incrementant els guanys dels productors locals i promovent el desenvolupament 
en l’entorn rural.
-millorar la qualitat dels productes alimentaris, la traçabilitat de la producció i la seguretat alimentària.
-Incrementar l’eficiència en la gestió dels recursos emprats en la cadena de producció en base als principis de l’economia 
circular.
-Promoure una major industrialització, la innovació en la cadena de producció i la millora de les condicions laborals dels 
treballadors i treballadores.
-Afavorir la creació de mecanismes estables de cooperació i transferència contínua d’innovació i resultats de la recerca de la 
universitat als agents del territori.

Els projectes han d’estar centrats en algun dels subsectors clau de la demarcació, com:
-Indústria de la carn; producció animal, sacrifici, especejament i transformació.
-Indústria làctia: en especial atenció en la transformació formatgera.
-Indústria del vi.
-Producció hortícola de proximitat. Horts periurbans: logística i distribució; eficiència els recursos (estalvi d’aigua, etc.).
-Aliments de quarta i cinquena gama.

1.b.2. Xarxa de territoris rurals intel·ligents (rural smartgrid).
Projectes orientats a:
-Traslladar al conjunt de de la demarcació les innovacions tecnològiques i solucions TIC que permeten l’estalvi i l’eficiència 
energètica.
-obtenir i harmonitzar les dades dels consums energètics i la producció d’energia d’àmbits territorials lògics.
-Instal·lar sistemes de telegestió en edificis públics que permetin sectoritzar la instal·lació energètica per zones en funció dels 
usos de l’edifici i modificar les condicions de funcionament de la instal·lació.
-Publicar dades de consums i de generació d’energia que permetin l’optimització de les instal·lacions (open Data).
-Aplicar un sistema Informàtic Integral com a base de la gestió de l’smartgrid.
-Impulsar la mobilitat elèctrica.
-Produir energia renovable solar fotovoltaica i minieòlica.
-Promoure l’agregació de la demanda i la producció d’energia elèctrica.

1.b.3. Innovació i coproducció com a resposta als nous reptes socials.
Projectes orientats a alguns dels objectius següents:
-Dissenyar i construir bases de dades amb informació socioeconòmica que puguin descriure les principals problemàtiques 
socials de la demarcació (big data social), creïn nou coneixement i integrin i complementin les bases de dades que hi pugui 
haver.
-Estendre la resposta positiva a les noves realitats que afecten la nostra societat en base a la creació de bancs de bones 
pràctiques i la compartició d’experiències reeixides.
-Constituir i dinamitzar espais de relació entre institucions públiques, acadèmiques i actors socials diversos, incloent espais 
virtuals amb l’ús de noves tecnologies (blockchain), com a estratègia per impulsar projectes compartits que incideixin d’una 
manera directa i efectiva en les problemàtiques socials.
-Promoure solucions a les problemàtiques socials basades en la innovació i el potencial participatiu i relacional de tots els 
agents del territori.
-Impulsar projectes compartits que incideixin d’una manera directa i efectiva en les problemàtiques socials des d’una 
perspectiva innovadora.

Els projectes poden estar centrats en àmbits rellevants com:
-Demografia de l’envelliment;
-Arribada de nous ciutadans amb cultures diverses;
-Desigualtats i fracassos en l’àmbit educatiu; 
-Cronificació de la pobresa;
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-Creixent fragilitat de les classes mitjanes.

1.b.4. Valorització del patrimoni històric i cultural.
Projectes orientats a alguns dels objectius següents:
-Posar en valor econòmicament i social el patrimoni industrial, tecnològic i cultural de les comarques de Girona des d’una 
perspectiva innovadora, que en permeti la recuperació, conservació i la generació d’activitat econòmica.

Els projectes han d’estar centrats preferentment en algun dels àmbits següents:
-reconversió i utilització de les antigues colònies industrials com a centres de generació d’activitat econòmica.
-recuperació i valorització de la xarxa de búnquers de les comarques de Girona.
-Difusió i valorització de la xarxa de telegrafia òptica de les comarques de Girona.
-Difusió i valorització dels elements de pedra seca i les seves arts i tècniques a les comarques de Girona, en relació a la seva 
nominació com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

1.c. la despesa elegible mínima de cada projecte que presentin els peticionaris detallats a la base següent haurà de ser de 
200.000 €.

2. Destinataris

2.a. Poden concórrer a la convocatòria de selecció i de cofinançament de projectes objecte d’aquestes bases tots els ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa de la demarcació de Girona. També hi 
podran concórrer universitats i entitats sense finalitat lucrativa de fora de la demarcació de Girona quan executin projectes 
que es portin a terme a municipis de la demarcació de Girona.

2.b. El fet de concórrer a aquesta convocatòria implica acceptar el paper d’entitat sòcia i que la Diputació de Girona -o ens en 
qui delegui- sigui l’entitat representant per presentar la sol·licitud davant del Departament de la Presidència de la Generalitat 
de Catalunya. També implica subscriure tota aquella documentació necessària per a la presentació davant del Departament de 
la Presidència de la Generalitat de Catalunya, com poden ser, entre d’altres, el conveni de participació i la carta de compromís.

2.c. Aquestes bases i convocatòria exclouen, expressament, aquells projectes d’ens locals i altres entitats sense ànim de lucre 
que, juntes o agrupades, vulguin concórrer, directament, a la convocatòria PECT del Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya.

TÍTol PrImEr. ProCÉs DE sElECCIÓ

3. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

3.1. la instrucció i ordenació de l’expedient per a la selecció dels projectes previstes en aquestes bases es realitzarà pel servei 
de Programes Europeus d’aquesta Diputació.

3.2. L’examen i la valoració de les peticions corresponen a la Comissió Avaluadora  d’acord amb els criteris fixats en la base 7a. 

3.3. la Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels següents membres:

President: el diputat de Programes Europeus.
Vocals: 

 -El diputat de Cooperació Cultural o persona en qui delegui.
 -El diputat de medi Ambient o persona en qui delegui.
 -El diputat vicepresident primer del Patronat de Turisme 
  Girona Costa Brava o persona en qui delegui.
 -El diputat de Promoció Econòmica o persona en qui delegui.
 -El secretari general o persona en qui delegui.
 -la cap d’Administració del Patronat de Turisme Girona Costa Brava.
 -la cap de servei de Cooperació Cultural.
 -El cap de servei de monuments.
 -El cap de servei de medi Ambient.
 -El cap del servei de Programes Europeus.
 -la cap de servei de Promoció Econòmica.
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 -Un representat de cada grup polític amb veu i sense vot.

3.4. la Comissió Avaluadora podrà demanar el suport de tècnics externs que aportin expertesa en la valoració de les propostes.

3.5. La Comissió Avaluadora s’haurà de reunir un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds que estableixi la 
corresponent convocatòria i procedirà a la revisió dels projectes i la seva valoració, segons es detalla en els punts següents de 
les presents bases i, finalment, formularà proposta de resolució que haurà d’indicar el llistat de beneficiaris proposats per a 
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa 
d’exclusió.

3.6. En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, la Comissió Avaluadora podrà 
demanar informació addicional i/o concretar entrevistes amb alguns/es dels/de les sol·licitants, i recórrer a l’assessorament 
d’altres persones o institucions sobre l’abast dels projectes o actuacions.

3.7. l’òrgan competent per a resoldre la selecció dels projectes serà el president que haurà de tenir en compte el límit de crèdit 
assignat en la convocatòria.

4. sol·licituds

4.1. La convocatòria fixarà el termini per presentar les sol·licituds.

4.2. les sol·licituds seran signades per l’interessat o pel legal representant de l’entitat.

4.3. En les sol·licituds caldrà d’indicar en quin dels apartats detallats en la base 1b) es presenta el projecte.

4.4. les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, mitjançant el model normalitzat disponible a 
la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

les sol·licituds han d’estar signades pel representant legal de l’entitat amb signatura electrònica realitzada per mitjà d’un 
certificat vàlid i emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les 
sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través de les plataformes EACAT (administracions públiques) o E-TrAm 
(empreses i entitats).

4.5. A la sol·licitud estandarditzada, s’hi haurà d’adjuntar una memòria descriptiva del projecte que haurà d’incloure, com a 
mínim:

1) Breu descripció del projecte.
2) objectiu i abast territorial del projecte.
3) Impacte i aspectes innovadors del projecte: Impacte a curt, mig i llarg termini.

3.1) Innovacions (nous productes, serveis i solucions)
3.2) Activitat econòmica (facturació directa i efecte multiplicador, noves empreses, atracció d’inversions, etc.)
3.3) ocupació (directa i indirecta)
3.4) sostenibilitat (medi ambient, energia, etc.)
3.5) Altres (internacionalització, impacte social, etc.)

4) Socis i agents implicats en el projecte: Identificar quins son per cada tipologia.
4.1) sector privat (sectors econòmics i/o empreses)
4.2) Entitats del Coneixement 
4.3) Administració Pública
4.4) societat Civil

5) Calendari del projecte.
6) Pressupost detallat (per anualitats, per accions i per tipologia de despesa).
7)  Carta de compromís de participació signada per les entitats beneficiàries, segons el model de la convocatòria del  

DGAPH. la carta de compromís haurà d’estar signada per l’òrgan competent i ha d’incloure:
7.1) Cobertura i/o abast territorial i nombre d’habitants beneficiats en l’àmbit en el qual s’executarà el projecte.
7.2) Detall del cofinançament del projecte.
7.3) Disponibilitat dels terrenys i/o dels bens immobles, si escau.

4.6. Els aspectes a valorar que no continguin informació detallada i clara en el document explicatiu del projecte mitjançant el 
qual es sol·licita la subvenció no es puntuaran.
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4.7. la Diputació de Girona podrà demanar tota aquella documentació que sigui necessària per completar la sol·licitud 
d’acord amb els requisits establerts a la convocatòria del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

4.8. l’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de realitzar, després del requeriment 
i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la 
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 68.1 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

5. selecció de projectes

5.1. les sol·licituds rebudes seran valorades per la Comissió Avaluadora establerta a la base 3.3. 

5.2. la Comissió Avaluadora podrà proposar que una sol·licitud, valorada adequadament, sigui adscrita a un apartat diferent 
del proposat pel sol·licitant si ajuda a la coherència i viabilitat dels PECT.

6. Contingut dels projectes

6.1 la Comissió Avaluadora examinarà els projectes presentats i dictaminarà si aquests encaixen, o no, en els apartats 
determinats al punt 1b) d’aquestes bases.

6.2 la Comissió Avaluadora dictaminarà quins són els projectes admesos, i que poden passar a la fase següent de valoració, 
i quins resten descartats.

7. Valoració

7.1. la Comissió Avaluadora procedirà a valorar i puntuar les propostes admeses d’acord amb els criteris següents:

Criteri Fins a:
(Punts)

Diagnosi de la situació actual 5
objectius precisos i quantificables 20
Transformador per al territori 15
Vinculats a la dinàmica econòmica i empresarial del territori 15
Innovadors i amb incorporació d’elements tecnològics 15
respectuosos amb el patrimoni històric, industrial, natural i cultural 10
Abast territorial 10
Efecte demostratiu del projecte i visibilitat del patrimoni 10
Participació d’actors de la quàdruple hèlix 10
Creació d’ocupació 10
Internacionalització 5
Especialització intel·ligent 5

7.2. la puntuació obtinguda servirà per atorgar un ordre d’elegibilitat als projectes i no per variar el percentatge de 
cofinançament aportat per la Diputació de Girona, el qual, en tots els projectes seleccionats serà el mateix, d’acord amb la 
base 9a.

7.3. D’acord amb la puntuació obtinguda, i seguint l’ordre de més a menys punts, s’admetran els projectes i s’estimarà 
inicialment el cofinançament, sense poder superar en cap cas l’import de la convocatòria.

7.4. les sol·licituds no ateses per superar el límit de la convocatòria romandran en llista d’espera per si es produeix alguna 
renúncia o revocació en la relació d’actuacions aprovades.

7.5. la Diputació de Girona es reserva el dret a no presentar una proposta de projecte a la convocatòria del Departament 
de Presidència de la Generalitat de Catalunya en algun dels 4 apartats determinats en la base 1.b si el conjunt de propostes 
rebudes, o no arriba al mínim de despesa requerit en la convocatòria del Departament de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, o els projectes, a criteri de la Comissió Avaluadora fixada en la base 3.3, no tenen la qualitat i maduresa suficient, 
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malgrat que un, o diversos projectes, a títol individual, si que fossin susceptibles d’elegiblitat.

8. resolució de les sol·licituds

la proposta de resolució dels projectes seleccionats, elaborada per la Comissió Avaluadora, serà sotmesa a consideració de la 
Presidència, òrgan que resoldrà definitivament, en diversos actes, la selecció de projectes i, posteriorment, l’atorgament del 
cofinançament. 

a) La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris als quals s’hagi 
desestimat la sol·licitud. 

b) la Presidència de la Diputació haurà d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de dos mesos a comptar 
de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut dos mesos sense que s’hagi adoptat la 
resolució, s’entendrà que han estat desestimades per silenci administratiu. 

TÍTol sEGon. ATorGAmEnT DE lEs sUBVEnCIons

9. Cofinançament

9.1. Els projectes seleccionats seran beneficiaris d’un percentatge de cofinançament, per part de la Diputació de Girona, 
sempre que siguin aprovats dintre de la convocatòria del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

9.2. El percentatge de cofinançament serà del 25% de la despesa elegible fixada en la Resolució aprovatòria del Departament 
de Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

9.3. El cofinançament de la Diputació de Girona serà del mateix percentatge per a tots els projectes -o parts de projectes- 
seleccionats.

10. Atorgament de la subvenció

La concessió de la subvenció del 25% de la despesa elegible, fixat en la base anterior, es realitzarà, per mitjà de la Presidència 
de la Diputació, una vegada el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya hagi resolt la seva convocatòria.

11. Costos elegibles

s’admetran els costos d’execució de projectes que la resolució aprovatòria del Departament de Presidència de la Generalitat 
de Catalunya determini. A títol, només orientatiu, es podrà considerar despesa elegible, si així ho confirma el Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya:

-Despeses de personal, amb un màxim del 50% de la despesa elegible de l’operació, a més dels altres límits que les bases 
del Departament de Presidència determinin. En el cas de les administracions públiques queden excloses les despeses de 
personal funcionari interí o de carrera.
-Contractació de serveis, d’assistència, de consultoria, de formació o altres, amb un màxim del 50% de la despesa elegible 
de l’operació, a més dels altres límits que les bases del Departament de Presidència determinin.
-Adquisició i/o amortització d’equipaments i fungibles necessaris per a l’execució de les operacions, només per l’import 
directament associat a la durada del projecte.
-Adquisició i/o amortització d’intangibles i eines tecnològiques necessàries per executar les operacions (ús de llicències, 
sistemes d’informació i programari, etc.).
-Inversió en espais físics i equipaments per a la seva adequació i us operatiu i efectiu en les operacions fins a un màxim del 
40% de la despesa elegible de l’operació, a més dels altres límits que les bases del Departament de Presidència determinin.
-Adquisició de terrenys no edificats i edificats necessaris per al projecte fins a un màxim del 10% de la despesa elegible de 
l’operació, a més dels altres límits que les bases del Departament de Presidència determinin.

En cap cas l’IVA serà elegible.

12. naturalesa i procediment de concessió

El percentatge de cofinançament que s’atorgui a cada peticionari, d’acord amb les bases anteriors, tindrà la condició de 
subvenció i, com a tal, seran discrecionals, voluntàries i eventuals, seran revocables i reduïbles en tot moment per les causes 
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previstes en la legislació vigent, en l’ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases. les 
subvencions atorgades tindran caràcter finalista i no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i 
no es poden al·legar com a precedent.

El procés de selecció de projectes, fixat en la base 3a, atorga a la subvenció concedida per part de la Diputació de Girona el 
caràcter de subvencions en concurrència competitiva tal com preveu l’article 59 del rlGs.

13. Determinació de l’import de les subvencions i graduació per incompliments

L’import de la convocatòria es fixarà en funció de la corresponent consignació pressupostària la qual cosa determinarà el 
nombre màxim d’ajudes que es podran concedir en cada convocatòria.

Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de la concessió i correspondran al 25% de 
la despesa elegible de l’actuació subvencionada.

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a “despesa a justificar” en l’acord de concessió, 
la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a 
“despesa a justificar”.

14. Acceptació

Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà 
acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que li siguin d’aplicació.

15. Justificació
 
El termini per justificar la totalitat de les accions subvencionades serà el 31 de desembre de 2021. El termini anterior 
podrà ampliar-se en l’acord de concessió quan la durada previsible de l’execució de les actuacions subvencionades així ho 
requereixi.

La justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models de comptes justificatius normalitzats acompanyats de la 
documentació establerta. Els beneficiaris podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la 
despesa subvencionada.

A l’efecte de la justificació es podran presentar com a despesa justificada totes les despeses imputables a l’activitat 
subvencionada que, conforme a dret, s’hagin fet fins el 31 de desembre de 2021, amb independència que s’hagin abonat o no 
als creditors corresponents.

En el moment de la justificació, adjunt al compte justificatiu segons el model normalitzat de la Diputació de Girona, s’hi haurà 
d’afegir una memòria breu del desenvolupament de l’acció i de l’aconseguiment dels objectius fixats en la sol·licitud.

16. 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 d’esmenar-los o completar-los. 

2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es procedirà 
a requerir a l’entitat beneficiària 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 amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

17. Pagament
 
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, es procedirà per part de la Diputació a efectuar els 
pagaments totals o parcials de l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa que es presentin i d’acord amb 
l’establert en l’acord de concessió. 
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18. Compatibilitat de subvencions
 
les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda o ingrés, sempre que la suma 
de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 

19. subcontractació

Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que conformen l’execució de 
l’activitat subvencionada però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec del beneficiari de la 
subvenció.

20. reformulació de sol·licitud i canvis de destinació

Abans de la resolució de les sol·licituds per part de la Presidència, els peticionaris podran reformular les seves sol·licituds 
presentant la petició corresponent acompanyada de la mateixa documentació necessària per a la presentació inicial de 
sol·licituds.

21. Modificació 

Els beneficiaris no podran modificar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada. 
 
Seran d’aplicació els supòsits i règim de modificacions de subvencions previstos a la Ordenança general de la Diputació.

22. Invalidesa, revocació i reintegrament

El servei de Programes Europeus tramitarà els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions 
concedides, i la Presidència de la Diputació adoptarà els acords de revocació o reintegrament. 

23. Prohibició de contractació amb persones vinculades

Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb 
qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de 
la Diputació de Girona. 

Tampoc no es podrà concertar l’execució en els supòsits previstos a l’article 29-7 de la llei 38/2003, general de subvencions.

24. Verificació i control

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació s’entendran com a documents suficients 
per acreditar el destí de la subvenció concedida. No obstant, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a 
terme els òrgans de control competents, tant nacionals com europeus, i aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors.

25. obligació de difusió i publicitat
 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat 
o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció.

si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del règim previst en el títol IV 
de la llei General de subvencions puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, el Servei de Programes Europeus requerirà el beneficiari 
perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no és possible el seu compliment en els 
termes establerts, el servei de Programes Europeus establirà mesures alternatives, sempre que aquestes permetin visualitzar 
el finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini 
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no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció.

26. Principis ètics i regles de conducta

Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, 
proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol 
manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s’abstindran 
de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions 
següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a 
l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) no realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos 
derivats d’aquestes convocatòries.

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c) no oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres 
persones amb la voluntat d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment 
de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada 
per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la llei de transparència.

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el règim sancionador previst en la llei 19/2014, 
de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles 
altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

27. Altres obligacions dels beneficiaris

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les 
subvencions.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que 
determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. 
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció 
d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable 
al beneficiari. 
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser 
objecte de les actuacions de comprovació i control.
f) reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Justificar, per mitjà d’un certificat de Secretària, que la contractació s’ha  realitzat d’acord amb el Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic i la resta de normativa 
vigent en matèria de contractació administrativa.
h) En compliment de l’article 15.2 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones jurídiques a les quals se’ls hagi concedit 
una subvenció per un import superior a 10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, 
la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració.

28. Protecció de dades

En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i entitats 
col·laboradores han de complir amb la normativa, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la llei 
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orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel reial decret 1720/2007, de 
21 de desembre.

29. règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions està constituït per:
-l’ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
-les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
-la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
-El reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei general de subvencions.
-la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .
-la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
-El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
-Ordre del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya que en regularà la convocatòria per part de la 
Generalitat de Catalunya.
-llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
-Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals.
-reglaments (UE) 1301/2013 i 1303/2013
-Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.

30. Interpretació
 
la facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspondrà a la 
Presidència d’aquesta la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.

31. Vigència

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i 
seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera

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

Disposició addicional segona

l’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases previst a l’article 17-3-b) de la llei 38/2003, 
General de Subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler electrònic de la Diputació 
de Girona.

sEGon. Delegar al president la facultat per aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva i convocatòria 
única per a l’any 2019, per a la selecció, el cofinançament i l’execució dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i 
altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a presentar a la segona convocatòria del Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya per als projectes d’especialització i competitivitat territorial del Fons Europeu de 
Desenvolupament regional (PECT del FEDEr), i que estan regulats en aquestes bases.

TErCEr. sotmetre les bases esmentades a informació pública durant un termini de 20 dies, mitjançant anunci en el BoP i en el 
tauler d’anuncis de la Corporació i per referència en el DoGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions 
durant el termini d’informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius.

QUArT. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a l’execució d’aquest acord i, en especial, 
d’ordenar la publicació íntegra de les bases, una vegada aprovades definitivament; i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat 
que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
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De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, les bases se sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler) de la corporació i, per referència, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. La data d’inici del còmput serà l’endemà de la publicació al DOGC, en aplicació de l’article 30.3 de 
la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran 
aprovades definitivament.

Girona, 29 de gener de 2019 

miquel noguer i Planas 
President 
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