Exp. 99/2019
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER AL FOMENT D’ACTIVITATS D’INTERÈS SOCIAL O
PROMOCIÓ D’UNA FINALITAT PÚBLICA COMARCAL I PER A LA COBERTURA D’ACTIVITATS
ESCOLARS A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS (2019).

Primera. Objecte
L’objecte d'aquestes Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació,
concessió, cobrament i justificació de les subvencions, que en forma d’ajut econòmic, atorgui el
Consell Comarcal del Ripollès a través de l’àrea de Presidència, Règim Interior i Hisenda i de
l’àrea de Serveis a les persones, destinades a col·laborar en el finançament de
projectes/activitats que tinguin com a objectiu:
I.- Foment d’una activitat pública d’interès social i/o de promoció d’una finalitat pública
comarcal.
•
•
•
•

(1.A.) Activitats culturals, festives o de caràcter social.
(1.B.) Edició de llibres, pel·lícules o documentals d'interès comarcal.
(1.C.) Commemoracions i activitats comarcals extraordinàries.
(2.A.) Activitats esportives.

L’execució d’aquestes activitats s’efectuarà en el període comprès entre l’1 de gener de
2019 i el 31 de desembre de 2019.
II.- Cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès.
•
•

(1.D.) Ripollès territori educador.
(2.B.) Foment d’un esport de neu entre els escolars de la comarca.

L’execució d’aquestes activitats de centres escolars es realitzarà durant el període del curs
escolar 2019-2020.
Aquestes subvencions estan previstes en el Pla estratègic de subvencions per a l’any 2019
aprovat pel Consell de Govern en data 18 de desembre de 2018 i s’ajusten a les previsions
pressupostàries vigents.
Les subvencions que s’atorguin no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys
posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de
concurs i convocatòria única.
Les entitats i/o persones físiques podran rebre altres subvencions i/o altres ingressos de dret
públic i/o privat sempre que no es superi el 100% del cost de l’activitat.

Segona. Règim jurídic.
La convocatòria i el procediment que cal seguir en la concessió de subvencions objecte
d’aquestes bases es regularà per aquestes mateixes bases, pel Pla estratègic de subvencions del
Consell Comarcal del Ripollès per a l’any 2019, per les Bases d’execució del Pressupost per al
2019 i, en el seu defecte, serà d’aplicació la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions (LGS) i el Reglament de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès, aprovat
pel Ple el dia 8 de març de 2005 i publicat definitivament en el BOPG núm. 109, de 8 de juny de
2005, en tot allò que no contravingui la legislació vigent en matèria de subvencions.

Tercera. Beneficiaris/àries
Tindrà la consideració de beneficiari/ària de subvencions la persona que hagi de realitzar
l’activitat o servei que ha fonamentat el seu atorgament o que es trobi en la situació que legitima
la seva concessió.
- En concret podran ser beneficiaris de les subvencions assenyalades en l’apartat I) de la base
primera:
Les persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, fundacions privades, cooperatives,
comunitat de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no
tenir personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes o les activitats que motiven la
concessió de la subvenció.
En el cas del programes 1.A i 2.A queden excloses de manera expressa les administracions i
entitats públiques.
- En concret podran ser beneficiaris de les subvencions assenyalades en l’apartat II) de la base
primera:



Programa 1.D: els centres d’ensenyament de la comarca del Ripollès.
Programa 2.B: les associacions de pares i mares d’alumnes o centres d’ensenyament de
la comarca del Ripollès (queden excloses de manera expressa les administracions i
entitats públiques)

Seran circumstàncies que impedeixen obtenir la condició de beneficiari les previstes a l’article
4 del Reglament de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès i, en concret, les següents:
a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions o ajuts públics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol
procediment, estar declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat
inhabilitats d’acord amb la llei concursal sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a
la sentència de qualificació del concurs.

c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma
de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.
d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin la
representació legal d’altres persones jurídiques o agrupacions, estiguin incursos en algun dels
supòsits d’incompatibilitat dels càrrecs públics regulats per Llei.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en la forma i acreditació que es determini pel reglament
que desenvolupi la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de subvencions o els que determini les
bases de la convocatòria, les bases d’execució del pressupost o bé el decret de concessió.
f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal.
g) No estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els
termes que es determinin pel reglament que desenvolupi la Llei 38/2003, de subvencions.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions segons la Llei 38/2003, de subvencions, o la Llei general tributària.
i) Ésser deutor del Consell Comarcal del Ripollès i les altres circumstàncies que determinin les
bases d’execució del pressupost de la corporació comarcal, les bases reguladores o la
convocatòria mateixa de la subvenció.
No es podran atorgar subvencions als beneficiaris/àries que tinguin pendents de justificar
subvencions d’altres anualitats.
Addicionalment, només es podrà sol·licitar i ser beneficiari/ària d’una línia de subvenció, no
podent-se sol·licitar ni ser beneficiari/ària de més d’una línia pel mateix
projecte/activitat/actuació, tot i que pugui tenir encaix en dues línies diferents.

Quarta. Sol·licitud i termini de presentació
Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant el model normalitzat (ANNEX 2), es dirigiran,
dins el termini establert en la corresponent convocatòria al president del Consell Comarcal del
Ripollès.
El model normalitzat de sol·licitud, ANNEX 2, que es pot trobar a la seu del Consell Comarcal
del Ripollès o a la pàgina web corporativa, http://www.ripolles.cat/subvencions, incorpora:
•

Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària, del compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la
mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.

•

Memòria del projecte/activitat a realitzar pel qual es demana la subvenció.

•

Pressupost de l’activitat o projecte pel qual es demana la subvenció.

•

Les dades dels criteris objectius a valorar per a l’atorgament de la subvenció.

*/ En el cas que la sol·licitud la presenti una persona física caldrà acompanyar-hi la
documentació següent:
• Fotocòpia acarada del DNI/NIF
*/ En el cas que la sol·licitud la presenti una persona jurídica caldrà acompanyar-hi la
documentació següent:
• Fotocòpia acarada del DNI/NIF del/de la representant legal.
• Escriptura de constitució o Estatuts, si escau.
• Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
• En cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al corresponent
Registre Oficial.
• Fotocòpia del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
De conformitat amb l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sobre el Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (Llei 39/2015), es presumeix l’autorització
del sol·licitant per consultar dades i documents que ja hagin estat aportats amb anterioritat per
l’interessat davant aquesta o qualsevol Administració i que siguin necessaris per formalitzar la
sol·licitud. Aquesta documentació es considerarà vàlida sempre que no hagin transcorregut més
de 5 anys des de la finalització del procediment que corresponguin i no hagi sofert cap canvi o
variació i així es faci constar mitjançant la corresponent declaració responsable. En els supòsits
d’impossibilitat material d’obtenir el document, es requerirà al sol·licitant la seva presentació.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent al de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) de l’extracte de la convocatòria tramesa per la
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) i finalitzarà el dia 28 de juny de 2019.
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base quarta caldrà presentar-les
al Registre General del Consell Comarcal del Ripollès en horari d’atenció pública, carrer Progrés
22, CP:17500 - Ripoll (Girona). També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu
l’article 16.4 de la Llei 39/2015.
De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015 les sol·licituds presentades pels subjectes
que es relacionen a continuació hauran de presentar-se per mitjans electrònics, a través de la
seu electrònica del Consell Comarcal del Ripollès (http://ripolles.cat/gestions-en-linia/),
mitjançant una instància genèrica a la qual haurà d’adjuntar-se l’ANNEX 2 degudament
complimentat:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació
obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions
públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest
col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament
amb l’Administració.
e) e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn
amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini
reglamentàriament cada Administració.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.

Cinquena. Rectificació o complementació de la documentació.
En cas que la documentació fos incorrecta o incompleta s’atorgarà al sol·licitant un termini de
10 dies hàbils per esmenar-la o completar-la. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
esmenat el defecte, es considerarà que el sol·licitant ha desistit de la seva petició, prèvia
resolució.
En el cas de subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració (article 14.2
de la Llei 39/2015), la resposta al requeriment de rectificació o complementació haurà de
presentar-se mitjançant una instància genèrica, a través de la seu electrònica del Consell
Comarcal del Ripollès (http://ripolles.cat/gestions-en-linia/).
Sisena. Procediment de concessió.
•

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s’efectuarà el corresponent estudi i es
verificaran les dades aportades i l’interès comarcal de l’activitat.

•

En el cas que resulti procedent, es requerirà als interessats per a que rectifiquin o
completin la documentació, en els termes previstos a la base cinquena.

•

Per a la valoració de les sol·licituds presentades únicament es tindran en compte els
criteris establerts en l’ANNEX 1.

•

S’elaborarà una proposta d’adjudicació i de denegació, en el seu cas, de les sol·licituds
de subvenció presentades, d’acord amb els criteris d’atorgament de subvencions que
s’adjunten com a ANNEX 1 a aquestes bases.

•

El president, previ informe de la Intervenció del Consell, dictarà el corresponent decret
d’atorgament o denegació de la subvenció sol·licitada.

•

El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en el termini màxim de
tres mesos. La manca de resolució dins d’aquest termini tindrà caràcter de desestimació.

Un cop acordada la concessió/denegació de la subvenció serà notificada a la persona interessada
en un termini màxim de 10 dies des de la data que es dicti el decret de Presidència, d’acord amb
allò previst als articles 42 i 43 de la Llei 39/2015.
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.

Setena. Acceptació de la subvenció
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran
d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. La
subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de la
notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions.
Vuitena. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les especificades a l’article 5
del Reglament de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès i que tot seguit es detallen:
a) Acceptar la subvenció en el termini establert en cada cas i complir l’objectiu, executar el
projecte, exercir l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les
subvencions.
b) Justificar davant la presidència del Consell Comarcal del Ripollès 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) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, que ha d’efectuar l’òrgan concedent i aportar
tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a la Presidència del Consell Comarcal del Ripollès l’obtenció d’altres subvencions,
ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades, tan aviat com es conegui
la concessió i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
e) Acreditar abans que es dicti la proposta de resolució de concessió que està al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, en la forma que es
determini pel reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003 o bé per les bases d’execució
del pressupost de la corporació comarcal, les bases reguladores o la convocatòria mateixa de la
subvenció.
f) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament
auditats en els termes que exigeix la legislació sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així

com tots els estats comptables i els registres específics que siguin exigits per les bases
reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de
comprovació i control.
g) 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.
h) Adoptar les mesures de publicitat i difusió del caràcter públic del finançament que continguin
les bases d’execució del pressupost de la corporació comarcal, les bases reguladores de la
convocatòria o el mateix decret de concessió.
i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos previstos en aquest reglament.
El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació
de l’expedient de reintegrament de la subvenció, si escau.

Novena. Termini i forma de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 1 de juliol de 2020. Si no
es justifica la subvenció dins del termini atorgat quedarà revocat el seu atorgament.
El beneficiari/ària de la subvenció haurà d’acreditar l’aplicació de l’ajut rebut de l’activitat o
projecte realitzat mitjançant l’aportació del document que consta com ANNEX 3 d’aquestes
bases i que també es pot trobar a la seu del Consell Comarcal del Ripollès o a la pàgina web
corporativa, http://www.ripolles.cat/subvencions.
En el cas de subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració (article 14.2
de la Llei 39/2015), la justificació de la subvenció haurà de presentar-se, mitjançant una
instància genèrica, a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Ripollès
(http://ripolles.cat/gestions-en-linia/), adjuntant l’ANNEX 3 degudament complimentat.
A més caldrà aportar els justificants de factures, minutes o altres justificants de les despeses
efectuades pel beneficiari, els quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la
normativa vigent aplicable.
Els justificants aniran obligatòriament a nom del/la beneficiari/ària, indicant el seu DNI/NIF o
número d’identificació fiscal.
Així mateix caldrà que els conceptes del document justificatiu facin referència a despeses de
funcionament subvencionables generades per l’activitat objecte de subvenció, sense que en cap
cas es pugui subvencionar l’IVA suportat quan es tracti de beneficiaris subjectes a dit impost.
Els documents justificatius també hauran de complir amb els criteris següents:
a) El document i/o factura haurà de referir-se a una activitat executada en els períodes establerts
en la base primera (activitat pública d’interès social i/o promoció d’una finalitat pública

comarcal: període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019; activitats
escolars a la comarca del Ripollès: període del curs escolar 2019-2020).
b) Caldrà que hi consti el NIF del proveïdor.
c) El document justificatiu caldrà que inclogui el número de factura o del document substitutiu
amb valor equivalent.
d) Per a l’acceptació de les justificacions caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada
amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
Per part de la Intervenció del Consell es comprovarà que les justificacions s’hagin presentat en
els terminis fixats, i es podrà requerir el beneficiari per a què esmeni defectes, completi la
documentació o ampliï la informació.
Desena. Revisió.
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per la Presidència del Consell
Comarcal del Ripollès, amb la concessió prèvia d’un termini d’audiència de deu dies al
beneficiari, en els supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics
que, sumats a la del Consell, superin el percentatge dels costos totals de l’actuació que es
determini a la convocatòria.
c) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la del Consell superin el cost total
de l’activitat.
d) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les despeses de
l’actuació que estigui obligat a justificar, en els termes i els terminis que preveuen aquestes
Bases.
La modificació pot afectar el contingut, el condicionat o l’import de la subvenció.

Onzena. Forma de pagament
El pagament de les subvencions s’efectuarà prèvia presentació de la justificació de l’activitat o
projecte subvencionat.

Per a la seva percepció caldrà presentar la fitxa del creditor la sol·licitud de transferència
bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal del Ripollès a persones
creditores d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 4 en aquestes bases, i que també
es pot trobar a la seu del Consell Comarcal del Ripollès o a la pàgina web corporativa,
http://www.ripolles.cat/subvencions i http://www.ripolles.cat/intervencio.
En el cas de subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració (article 14.2
de la Llei 39/2015), sol·licitud de transferència bancària per a pagaments haurà de presentar-se,
mitjançant una instància genèrica, a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del
Ripollès (http://ripolles.cat/gestions-en-linia/), adjuntant l’ANNEX 4 degudament
complimentat, adjuntant certificat de titularitat bancària.

Dotzena.- Reintegrament de subvencions ja satisfetes.
1. Quan a causa de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, el seu import definitiu sigui
inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar-ne l’excés. Així mateix, seran
motius de reintegrament: el fet d’haver percebut la subvenció falsejant les condicions exigides
o amagant les que haguessin impedit la seva concessió; l’incompliment total o parcial de
l’objectiu de l’activitat o del projecte; l’incompliment de l’obligació de justificar en els terminis
establerts; la resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer; així
com la resta de supòsits previstos en la normativa de la Llei General de Subvencions.
2. A més, el beneficiari/ària haurà d’ingressar els interessos dels excessos percebuts, calculats
segons els tipus d’interès de demora, acreditats des del moment del pagament.
3. Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El període d’ingrés en via
voluntària serà l’establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s’ingressessin
en aquest període es procedirà per via de compensació o de constrenyiment d’acord amb el
Reglament General de Recaptació.
Quan el subvencionat sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els
administradors.
En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regirà pel que disposen
els arts. 36 a 43 (ambdós inclosos) de la LGS.

Tretzena. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, les dates, la
quantitat concedida, la quantitat pagada i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es
detallen a continuació, segons el seu import i la normativa legal vigent de subvencions que sigui
d’aplicació:
• Inferiors a 3.000,00 € en la BDNS i a la seu electrònica del Consell.

• Superiors a 3.000,00 € en la BDNS, el Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la seu
electrònica del Consell.

Catorzena. Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració del Consell Comarcal del Ripollès
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans
electrònics i audiovisuals. La no presentació de cap mitjà de difusió on s’acrediti l’extrem
anterior, serà motiu per disminuir l’ajut en un 50 %.

Quinzena. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en les Bases d’Execució del
Pressupost General del Consell i a l’article 16 i següents del Reglament de Subvencions del
Consell que es detallen a continuació:
Són infraccions lleus: Constitueixen infraccions lleus els incompliments de les obligacions que
recullen les bases reguladores de subvencions, les bases d’execució del pressupost i la Resolució
d’atorgament quan no constitueixin infraccions greus o molt greus i no actuïn com a element de
graduació de la sanció.
En particular, constitueixen infraccions lleus les conductes següents:
a) La presentació fora de termini dels comptes justificatius de l’aplicació que es fa als fons
percebuts.
b) La presentació de comptes justificatius inexactes o incomplets.
c) L’incompliment de les obligacions formals que, no estant previstes de manera expressa a
la resta de paràgrafs d’aquest article, siguin assumides com a conseqüència de la concessió
de la subvenció.
d) L’incompliment d’obligacions d’índole comptable o registral.
e) L’incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents equivalents.
f) La resistència, l’obstrucció, l’excusa o la negativa a les actuacions de control financer.
S’entén que es donen aquestes circumstàncies quan el responsable de les infraccions
administratives en matèria de subvencions, degudament notificat a aquest efecte, hagi
realitzat actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir les actuacions dels funcionaris
del Consell Comarcal del Ripollès en l’exercici de les funcions de control financer.
Entre altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa les conductes següents:

•

No aportar o no facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres,
registres, fitxers, justificants, assentaments de comptabilitat, programes i arxius
informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada objecte de
comprovació.

•

No atendre algun requeriment.

•

La incompareixença, llevat de causa justificada, en el lloc i el temps assenyalat.

•

Negar o impedir indegudament l’entrada o la permanència en locals de negoci i altres
establiments o llocs en els quals hi hagi indicis probatoris per a la correcta justificació
dels fons rebuts pel beneficiari o l’entitat col·laboradora o de la realitat i regularitat de
l’activitat subvencionada.

•

Les coaccions al personal controlador que faci el control financer.

Són infraccions greus: Constitueixen infraccions greus les conductes següents:
a) L’incompliment de l’obligació de comunicar al Consell Comarcal del Ripollès l’obtenció
d’altres subvencions, ajuts públics, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.
b) L’incompliment de les condicions establertes que alteri substancialment les finalitats
per a les quals la subvenció va ser concedida.
c) La falta de justificació de la utilització que es fa als fons rebuts una vegada transcorregut
el termini establert per a la seva presentació.
Són infraccions molt greus: Constitueixen infraccions molt greus les conductes següents:
a) L’obtenció d’una subvenció falsejant les condicions requerides per a la seva concessió o
amagant les que l’hagin impedit o limitat.
b) La no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitats per a les quals la
subvenció va ser concedida.
c) La resistència, l’excusa, l’obstrucció o la negativa a les actuacions de control previstes en
aquest reglament, quan d’això derivi la impossibilitat de verificar la utilització que es fa als
fons percebuts, o el compliment de la finalitat i de la realitat i regularitat de les activitats
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració.
Classes de sancions:
1. Les sancions pecuniàries poden consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció
pecuniària proporcional s’aplica sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no
justificada.

2. Les multes fixes s’apliquen en les següents quanties:
a) La multa fixa per a les infraccions lleus està compresa entre 100 i 500 euros.
b) La multa fixa per a les infraccions greus està compresa entre 501 i 1.000 euros.
c) La multa fixa per a les infraccions molt greus està compresa entre 1.001 i 6.000 euros.
3. La multa proporcional pot anar del tant al triple de la quantitat indegudament obtinguda,
aplicada o no justificada.
4. És d’aplicació el procediment sancionador regulat a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la llei 40/2015 de 19
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
5. La multa pecuniària és independent de l’obligació de reintegrament de la subvenció i per
al seu cobrament és aplicable el règim jurídic que preveuen per als ingressos de dret públic
local.
6. Les sancions no pecuniàries, que es poden imposar en cas d’infraccions greus o molt greus,
poden consistir en:
a) La pèrdua durant un termini de fins a cinc anys de la possibilitat d’obtenir subvencions,
ajuts públics i avals del Consell Comarcal del Ripollès.
b) La prohibició durant un termini de fins a cinc anys per contractar amb el Consell Comarcal
del Ripollès.

ANNEX 1: PROGRAMES OBJECTE DE SUBVENCIÓ
I.- FOMENT D’UNA ACTIVITAT PÚBLICA D’INTERÈS SOCIAL I/O DE PROMOCIÓ D’UNA
FINALITAT PÚBLICA COMARCAL.

LÍNIA 1A Activitats culturals, festives o de caràcter social
•

Que es desenvolupin com a mínim en dos municipis de la comarca.

•

Que es desenvolupin en un únic municipi, però amb participació d’entitats, agents o
associacions de més d’un municipi de la comarca.

La memòria del projecte que es presenti juntament amb la sol·licitud haurà d’indicar aquests
extrems, aportant la documentació que ho acrediti (per exemple, tríptics, publicitat, projecte,
etc.) així com acreditar si és el primer any que es realitza l’activitat o si s’ha celebrat en anys
anteriors (indicant quants).
Quantitat disponible amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019.11.334.48000, fins a un
màxim global de 5.000,00 €
Tanmateix, la quantia de cada subvenció atorgada en cap cas podrà ser superior a 400,00 €

INDICADORS D’AVALUACIÓ:
•

Si l’activitat es desenvolupa com a mínim en dos municipis de la comarca, o bé es
desenvolupa en un únic municipi però amb participació d’entitats, agents o associacions
de dos municipis de la comarca ........................1 punt.
Si l’activitat es desenvolupa entre 3 i 5 municipis de la comarca, o bé es desenvolupa en
un únic municipi però amb participació d’entitats, agents o associacions de 3 a 5
municipis de la comarca................................3 punts.
Si l’activitat es desenvolupa a més de 5 municipis de la comarca, o bé es desenvolupa en
un únic municipi però amb participació d’entitats, agents o associacions de més de 5
municipis de la comarca .........................5 punts.

•

Per un pressupost de despesa de l’activitat de fins a 1.000,00 €.... 1 punt.
Per un pressupost de despesa de l’activitat de més de 1.000,00 €
i fins a 2.000,00 €............................................................................... 3 punts.
Per un pressupost de despesa de més de 2.000,00 € ........................5 punts.

•

Si és el primer any que es fa l’activitat ............................................. 1 punt.

Si és el segon any consecutiu que es fa l’activitat ............................ 2 punts.
Del tercer al cinquè any consecutiu que es fa l’activitat...................3 punts.
A partir del sisè any consecutiu que es fa l’activitat........................ 5 punts.
Per poder ser beneficiari/ària de la subvenció caldrà obtenir un mínim de 5 punts.
En cas de que el crèdit assignat a aquesta línia de subvenció s’exhaureixi, es reduirà
proporcionalment a tots els sol·licitants.
En funció dels punts obtinguts per les sol·licitud presentades, es determinarà l'import de la
subvenció, de conformitat amb l'escala següent:
De 5 a 7 punts: 250 euros
De 8 a 10 punts: 300 euros
De 11 a 13 punts: 350 euros
De 14 a 15 punts: 400 euros.
En cas de pressupostos menors a 250 euros, la subvenció es reduirà proporcionalment a l'import
sol·licitat.
LÍNIA 1B. Edició de llibres, pel·lícules o documentals d’interès comarcal:
•

Que tinguin el suport de com a mínim dos ajuntaments de la comarca.

La memòria del projecte que es presenti juntament amb la sol·licitud haurà d’acompanyar-se
dels documents que acreditin el suport dels ajuntaments de la comarca. Igualment caldrà
acreditar i justificar que es produeixen els fets o requisits susceptibles de ser valorats (llibres
publicats o documents audiovisuals difosos d’interès comarcal; edició de treballs de divulgació
històrica i/o del patrimoni cultural comarcal) d’acord amb els indicadors d’avaluació que
s’indiquen a continuació. També caldrà acreditar que els llibres tinguin un mínim de trenta
pàgines i disposin del codi ISBN. En el cas de documentals i pel·lícules caldrà acreditar que han
de tenir una durada mínima de vint minuts.
Quantitat disponible amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019.11.334.48000, fins a un
màxim global de 1.000,00 €.
Tanmateix, la quantia de cada subvenció atorgada en cap cas podrà ser superior a 450,00 €.

INDICADORS D’AVALUACIÓ:
•

Si el llibre, pel·lícula o documental té el suport de com a mínim dos municipis de la
comarca....................................................................1 punt.

Si el llibre, pel·lícula o documental té el suport d’entre 3 i 5 municipis de la
comarca........................................................................................3 punts.
Si el llibre, pel·lícula o documental té el suport de més de 5 municipis de la
comarca........................................................................................5 punts.
•

Per cada llibre publicat o bé document audiovisual (difós al públic a través de cinema
o d’algun mitjà audiovisual) i que siguin d’interès comarcal realitzats per l’autor
s’atorgarà 1 punt fins a un màxim de 5 punts.

•

Per l’edició de treballs de divulgació històrica i/o del patrimoni cultural
comarcal......................................................................................... 5 punts.

•

Per edicions relacionades amb celebracions o efemèrides....... 5 punts.

Per poder ser beneficiari/ària de la subvenció caldrà obtenir:
•
•
•

Un mínim de 5 punts.
En el cas dels llibres caldrà que tinguin un mínim de trenta pàgines i disposar del codi
ISBN.
En el cas de documentals i pel·lícules han de tenir una durada mínima de vint minuts.

En cas de que el crèdit assignat a aquesta línia de subvenció s’exhaureixi, es reduirà
proporcionalment a tots els sol·licitants.
En funció dels punts obtinguts per les sol·licitud presentades, es determinarà l'import de la
subvenció, de conformitat amb l'escala següent:
De 5 a 10 punts: 250 euros
De 11 a 15 punts: 350 euros
De 16 a 20 punts: 450 euros.
En cas de pressupostos menors a 250 euros, la subvenció es reduirà proporcionalment a l'import
sol·licitat.

LÍNIA 1C Commemoracions i activitats comarcals extraordinàries.
•

Activitats organitzades per una entitat de la comarca en algun municipi del Ripollès.

•

Suposa una commemoració especial o bé que acull una activitat de caire comarcal,
provincial, nacional (català/espanyol) o mundial.

La memòria del projecte que es presenti juntament amb la sol·licitud haurà d’indicar aquests
extrems, aportant la documentació que ho acrediti (per exemple, tríptics, publicitat, projecte,
etc.).

Quantitat disponible amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019.11.334.48000, fins a un
màxim global de 2.500,00 €
Tanmateix, la quantia de cada subvenció atorgada en cap cas podrà ser superior a 600,00 €

INDICADORS D’AVALUACIÓ:
INDICADOR 1
• Si l’activitat és d’àmbit comarcal: 1 punt.
• Si l’activitat és d’àmbit provincial: 2 punts.
• Si l’activitat és d’àmbit català/espanyol: 3 punts.
• Si l’activitat és d’àmbit mundial: 5 punts.
INDICADOR 2
• Per un pressupost de despesa de l’activitat de fins a
1.000,00 €: 1 punt.
• Per un pressupost de despesa de l’activitat de més
de 1.000,00 € i fins a 2.000,00 €: 3 punts.
• Per un pressupost de despesa de més de 2.000,00 €: 5 punts.
Per poder ser beneficiari/ària de la subvenció caldrà obtenir un mínim de 2 punts.
En funció dels punts obtinguts per les sol·licituds presentades, es determinarà l'import de la
subvenció, de conformitat amb l'escala següent:
De 2 a 4 punts: 300 euros
De 5 a 7 punts: 450 euros
De 8 a 10 punts: 600 euros
En cas de pressupostos menors a 300 euros, la subvenció es reduirà proporcionalment a l'import
sol·licitat.
En cas de que el crèdit assignat a aquesta línia de subvenció s’exhaureixi, es reduirà
proporcionalment a tots els sol·licitants.
LÍNIA 2A. Activitats esportives:
•

Que es desenvolupin com a mínim en dos municipis de la comarca.

•

Que es desenvolupin en un únic municipi, però amb participació d’entitats, agents o
associacions de més d’un municipi de la comarca.

•

La subvenció té per objecte activitats concretes celebrades en dies concrets i, per tant,
no són objecte de subvenció les temporades senceres.

La memòria del projecte que es presenti juntament amb la sol·licitud haurà d’indicar aquests
extrems, aportant la documentació que ho acrediti (per exemple, tríptics, publicitat, projecte,
etc.) així com acreditar si és el primer any que es realitza l’activitat o si s’ha celebrat en anys
anteriors (indicant quants).

Quantitat disponible amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019.11.341.48000, fins a un
màxim global de 5.000,00 €
Tanmateix, la quantia de cada subvenció atorgada en cap cas podrà ser superior a 400,00 €
INDICADORS D’AVALUACIÓ:
•

Si l’activitat es desenvolupa com a mínim en dos municipis de la comarca, o bé es
desenvolupa en un únic municipi però amb participació d’entitats, agents o associacions
de dos municipis de la comarca ........................1 punt.
Si l’activitat es desenvolupa entre 3 i 5 municipis de la comarca, o bé es desenvolupa en
un únic municipi però amb participació d’entitats, agents o associacions de 3 a 5
municipis de la comarca................................3 punts.
Si l’activitat es desenvolupa a més de 5 municipis de la comarca, o bé es desenvolupa en
un únic municipi però amb participació d’entitats, agents o associacions de més de 5
municipis de la comarca .........................5 punts.

•

Per un pressupost de despesa de l’activitat de fins a 1.000,00 €.... 1 punt.
Per un pressupost de despesa de l’activitat de més de 1.000,00 €
i fins a 2.000,00 €............................................................................... 3 punts.
Per un pressupost de despesa de més de 2.000,00 € ........................5 punts.

•

Si és el primer any que es fa l’activitat ............................................. 1 punt.
Si és el segon any consecutiu que es fa l’activitat ............................ 2 punts.
Del tercer al cinquè any consecutiu que es fa l’activitat...................3 punts.
A partir del sisè any consecutiu que es fa l’activitat........................ 5 punts.

Per poder ser beneficiari/ària de la subvenció caldrà obtenir un mínim de 5 punts.
En cas de que el crèdit assignat a aquesta línia de subvenció s’exhaureixi, es reduirà
proporcionalment a tots els sol·licitants.

En funció dels punts obtinguts per les sol·licitud presentades, es determinarà l'import de la
subvenció, de conformitat amb l'escala següent:
De 5 a 7 punts: 250 euros
De 8 a 10 punts: 300 euros
De 11 a 13 punts: 350 euros
De 14 a 15 punts: 400 euros.
En cas de pressupostos menors a 250 euros, la subvenció es reduirà proporcionalment a l'import
sol·licitat.

II.- COBERTURA D’ACTIVITATS ESCOLARS

LÍNIA 1D. Ripollès, territori educador:
•

Activitats organitzades pels centres d’ensenyament de la comarca del Ripollès en el
marc del projecte “Ripollès: Territori Educador”, i que són: “Què en fem dels boscos?”
“FER.CAT”, “Empresa Jove Europea”, “RENOWA’T” i/o “DESENDOLLA’T”

La memòria del projecte que es presenti juntament amb la sol·licitud haurà d’explicitar l’activitat
organitzada i indicar nominativament de quina/es es tracta (“Què en fem dels boscos?”
“FER.CAT”, “Empresa Jove Europea”, “RENOWA’T” i/o “DESENDOLLA’T”) .
Quantitat disponible amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019.30.439.48000, fins a un
màxim global de 1.750,00€
S’estableix un límit màxim d’ajuda per centre participant de 300 euros.
INDICADORS D’AVALUACIÓ:
S’assignaran 1.750,00 € en funció del nombre de centres participants. Així, a cada
sol·licitant de la subvenció li correspondrà la quantitat següent:
1.750,00 €/T
On: T = a nombre de centres participants.

LÍNIA 2B. Foment dels esports de neu entre els escolars de la comarca:
•

Col·laborar en la implementació de cursets d’esquí dins de la comarca del Ripollès.

La memòria del projecte que es presenti juntament amb la sol·licitud haurà d’explicitar l’activitat
de neu organitzada.

Quantitat disponible amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019.11.341.48000, fins a un
màxim global de 5.000,00 €
INDICADORS D’AVALUACIÓ:
S’assignaran 5.000,00 € en funció del nombre de participants totals. Així, a cada sol·licitant
de la subvenció li correspondrà la quantitat següent:
(5.000,00 €/T)*N
On: T = a nombre de participants totals.
On: N = a nombre de participants de cada entitat sol·licitant.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

ANNEX 2

DADES DEL/LA SOL·LICITANT
Nom i cognoms:_______________________________________________________________
amb DNI/NIE* _______________, en nom propi/en representació de ____________________
_______________________________ (nom persona jurídica/entitat), amb NIF* ________ (en cas de
ser persona jurídica), amb domicili a ____________________________________ (adreça) situat al
municipi de ___________________ amb codi postal __________, telèfon mòbil ________________ i
correu electrònic* ____________________________________,
*El DNI/NIE i/o NIF i el correu electrònic resulta obligatori en cas de subjectes obligats a relacionar-se
electrònicament amb l’administració (article 14.2 de la Llei 39/2015), així com també per aquelles
persones físiques que decideixen relacionar-se per mitjans electrònics.
SOL·LICITO una subvenció al Consell Comarcal del Ripollès per a la realització de l'activitat o projecte
que es detalla al dors.
SOL·LICITANT DE LA SUBVENCIÓ
S’aporta

Persona física.

Aportada en convocatòries
anteriors

- Cal adjuntar una fotocòpia acarada del DNI/NIF.
Persona jurídica. Cal adjuntar:
- Fotocòpia acarada del DNI/NIF del/la representant legal.
- Escriptura de constitució o estatuts, si escau.
- Poders de representació i/o certificat expedit per/per la secretari/ària
de l’entitat que acrediti la representació legal del/ de la sol·licitant.
- Fotocòpia del Número d’ Identificació Fiscal de l’entitat peticionària
- En cas d’associacions o fundacions, caldrà acreditar estar inscrites al
corresponent Registre Oficial.
DECLARO QUE
1. No existeix condemna, mitjançant sentència ferma, a la pena de pèrdua de la

possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
2. No s’ha sol·licitat la declaració de concurs, ni haver estat declarats insolvents en
qualsevol procediment, ni estar declarats en concurs, ni estar subjectes a
intervenció judicial o haver estat inhabilitats d’acord amb la llei concursal sense
que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del
concurs.
1 -6
______________________________________________________________
Consell Comarcal del Ripollès · NIF: P6700004B
Carrer del Progrés, 22 · 17500 Ripoll · ripolles.cat · 972 70 32 11 · FAX 972 70 26 54 · ccripolles@ripolles.cat

3. No s’ha donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la

resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.
4. No s’està incurs en algun dels supòsits d’incompatibilitat dels càrrecs públics
regulats per Llei.
5. S’està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
6. No es té la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com
a paradís fiscal.
7. S’està al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.
8. No s’està sancionat, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons la Llei 38/2003, de subvencions, o la Llei general
tributària.
9. No s’és deutor del Consell Comarcal del Ripollès.
10. La documentació ja aportada en convocatòries anteriors al Consell Comarcal
del Ripollès resulta vigent i no ha sofert cap canvi ni modificació en els darrers 5
anys.
Autoritzo el Consell Comarcal del Ripollès a demanar, si és el cas, els certificats a emetre per
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i per la Tresoreria General de la SS, d’acord amb
l’art.23 de la Llei 38/2003 de Subvencions.
NOTIFICACIONS
Persona física
Sempre que sigui possible, vull rebre notificacions per mitjans electrònics:

Sí

No

Persona jurídica
Als efectes de la comunicació i la notificació d’assumptes relacionats amb la nostra condició de
persona jurídica, restem obligats a relacionar-nos amb l’administració per mitjans electrònics (article
14.2 de la Llei 39/2015).
LÍNIA PEL QUAL ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ
I

Foment d’una activitat pública d’interès social i/o promoció d’una finalitat pública comarcal.
1.A Activitats culturals, festives o de caràcter social.
1.B Edició de llibres, pel·lícules o documentals d’interès comarcal.
1.C Commemoracions i activitats comarcals extraordinàries
2.A Activitats esportives.

II

Cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès
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1.D Ripollès territori educador.
2.B Foment d’un esport de neu entre els escolars de la comarca.
MEMÒRIA DE REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ
TÍTOL:
Descripció de les activitats a realitzar (temporalització, actes a realitzar...)

Resultats a obtenir (impacte, incidències...)
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INDICADORS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

(Si necessiteu més espai, adjunteu documentació)

Es calcularan en funció dels indicadors d'avaluació establerts a l’ ANNEX 1 de les bases reguladores:
I Foment d’una activitat pública d’interès social i/o de promoció d’una finalitat pública comarcal
1.A. Activitats culturals, festives o de caràcter social.
 L' activitat/projecte es desenvolupa a ___ municipis de la comarca, que són els següents:
________.
 L’activitat es desenvolupa en un únic municipi, però amb participació d’entitats, agents o
associacions de ___ municipis diferents de la comarca. Les entitats, agents o associacions
participants i el municipi al que pertanyen són les següents:
Nom entitat/agent/associació

Municipi

El pressupost és de _________ €.
És el ___ any consecutiu que es realitza.
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 1.B. Edició de llibres, pel·lícules o documentals d’interès comarcal.
El llibre

, pel·lícula

o documental

, té el suport de ___ municipis de la comarca.

Especificar el nombre de llibres publicats o el document audiovisual (difós al públic a través

de cinema o d’algun mitjà audiovisual) i que siguin d’interès comarcal realitzats per
l’autor: _______.
L’edició promou la divulgació històrica i/o del patrimoni cultural comarcal. Si
Està relacionada amb celebracions o efemèrides. Sí
El llibre té un mínim de 30 pàgines. Sí

No

No

No

El codi ISBN del llibre és: ________
El documental o pel·lícula té una durada mínima de 20 minuts. Sí

No

1.C. Commemoracions i activitats comarcals extraordinàries
Activitat organitzada per una entitat de la comarca en algun municipi del Ripollès, que suposa
una commemoració especial.
L’activitat és d’àmbit:
 Comarcal

 Provincial

 Català/Espanyol

 Mundial

El pressupost de l’activitat és de _______ €.
2.A. Activitats esportives
 L'activitat/projecte es desenvolupa a ___ municipis de la comarca, que són els següents:
_______.
 L’activitat es desenvolupa en un únic municipi, però amb participació d’entitats, agents o
associacions de ___ municipis diferents de la comarca. Les entitats, agents o associacions
participants i el municipi al que pertanyen són les següents:
Nom entitat/agent/associació

Municipi
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L’activitat se celebra els dies següents: _________
El pressupost és de _______ €.
És el ___ any consecutiu que es realitza.
II Cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès
1.D. Ripollès Territori Educador
Activitat organitzada:
Què en fem dels boscos?
FER.CAT
Empresa jove Europea
RENOWATT
DESENDOLLA’T
S’assignaran 1.750€ en funció dels centres participants. Així a cada sol·licitant de la subvenció li
correspondrà la quantitat següent:
1.750 €/T
On: T= a nombre de centres participants.
2.B. Foment d’un esport de neu entre els escolars de la comarca
S’assignaran 5.000 euros en funció del nombre de participants totals.
Així: (5.000,00/T)*N

T= al nombre de participants totals.
N= al nombre de participants de cada entitat sol·licitant.

El nombre de participants totals és de: _________
CONCURRÈNCIA DE SUBVENCIONS
No s’ha demanat ni obtingut cap altre tipus de subvenció
Sí s’ha demanat i/o atorgat altres subvencions.
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DATA
SOL·LICITUD

ENTITAT A LA QUAL
S’HA DEMANAT

FINALITAT

DATA
ATORGAMENT

IMPORT

PRESSUPOST PREVIST DE L’ACTIVITAT O PROJECTE
Cost de l’actuació o projecte
Import de l’actuació o projecte

-€
Finançament de l’actuació o projecte

Subvenció sol·licitada i/o atorgada (diferent de la que es demana al Consell)

-€

Fons propis

-€

Quotes socis

-€

Venda d’entrades

-€

Patrocinis

-€

Altres (1)

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
TOTAL:

-€

(Si necessiteu més espai, adjunteu pressupost)
D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les
dades facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat del Consell Comarcal del
Ripollès, les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Les seves no seran
cedides a tercers i un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del registre
d'expedients del Consell. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat
(http://ripolles.cat/avis-legal/) .
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Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels
seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça:
Consell Comarcal del Ripollès, Carrer del Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona) o mitjançant la Seu
Electrònica del Consell (http://ripolles.cat/gestions-en-linia/) .
Sig n atura
. ........ ........ ., .... .. de ......... ........ .... d e 20… .
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COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT SUBVENCIONS

ANNEX 3

Documents que s’acompanyen:
Memòria de realització de l’actuació.
Memòria econòmica de l’actuació.
Justificació documental de les activitats subvencionades (relació de factures i documents
acreditatius)
Certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
MEMÒRIA DE REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ
Descripció de les activitats realitzades (temporalització, actes realitzats...)

Resultats obtinguts (impacte, incidències...)
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ANNEX 3

COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT SUBVENCIONS

MEMÒRIA ECONÒMICA DE L’ACTUACIÓ
RELACIÓ DE DEPESES
Núm.
Ordre

Tipus de
document
(2)

Núm. de
Document
(3)

Núm. de
document o
període
nòmina

Proveïdor o Tercer

NIF o CIF

Objecte de les
factures (4)

Import (5)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Total de la despesa........................................................................................................ 0

Import
Imputat
(5)

%
Imputat
(6)

0

(2)Indicar si són factures, nòmines butlletins de cotització a la Seguretat Social, desplaçaments,...
(3) Indicar el número de factura.
(4) Detallar l’objecte de la factura relacionant-lo amb l’activitat subvencionada.
(5) Només es pot incloure l’IVA que no sigui deduïble. Es cas de nòmina, l’import que s’ha d’indicar és l’import total meritat (salari net, IRPF i aportació del treballador a la Seguretat Social).
(6) Indicar imputació parcial de la despesa (< 100 %).

NOTA: En cas que necessiteu més espai per relacionar les despeses, podeu utilitzar més fulles com aquesta, si bé, continuant amb la numeració correcta.

,

ds/d'

de

El/la beneficiari/ària,

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un
tractament responsabilitat del Consell Comarcal del Ripollès per a gestionar el servei. Les seves dades seran cedides a entitats financeres per a
gestionar els pagaments i un cop donat d’alta com a creditor seran conservades com a part de les obligacions legals del Consell. Per a més informació
consulti la nostra política de privacitat (http://ripolles.cat/avis-legal/). Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés,
rectificació i supressió mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Consell Comarcal del Ripollès,
Carrer del Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona) o bé a la Seu Electrònica del Consell (http://ripolles.cat/) .
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ANNEX 4

COMUNICACIÓ D'ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES DEL CREDITOR
Dades del creditor
CIF/NIF:
Nom i cognoms o raó social:
Adreça:
Codi postal:
Telèfon:

Localitat
Mòbil

Adreça electrònica:
Representant(*):

CIF

(*) obligatori per a empreses i entitats
Autoritzo al Consell Comarcal del Ripollès a realitzar les notificacions i comunicacions electròniques a
l’adreça de correu electrònic indicada.
Declaro sota la meva responsabilitat que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per a
contractar amb l’administració pública, i que no incorro en cap de les causes d’incapacitat i
d’incompatibilitat que assenyala l’article 71 de la Llei 9/2017.

Alta o modificació de dades bancàries
Número de compte – Codi IBAN

Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi

Codi SWIFT/BIC

Validació entitat financera (signatura i segell) o
certificat de titularitat del compte expedit per l’entitat financera
Aquesta autorització és vàlida per temps indefinit i es pot modificar omplint de nou aquest formulari i lliurant-lo al Consell
Comarcal. Les comunicacions d’alta i de canvi de dades són responsabilitat del creditor, que queda assabentat que el Consell
Comarcal del Ripollès no accepta canvis de compte que arribin per altres mitjans o que constin a les factures.

Lloc, data i signatura del/de la creditor/a
D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran
incorporades a un tractament responsabilitat del Consell Comarcal del Ripollès per a gestionar el servei. Les seves dades
seran cedides a entitats financeres per a gestionar els pagaments i un cop donat d’alta com a creditor seran conservades
com a part de les obligacions legals del Consell. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat
(http://ripolles.cat/avis-legal/). Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió
mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Consell Comarcal del Ripollès,
Carrer del Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona) o bé a la Seu Electrònica del Consell (http://ripolles.cat/) .

