Exp. 213/2019

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES ALS MUNICIPIS
DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES ALS
MUNICIPIS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES
D’IMPLANTACIÓ, DESENVOLUPAMENT, MILLORA, DESPLEGAMENT O AMPLIACIÓ DE
XARXES DE FIBRA ÒPTICA A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS (PLA COMARCAL DE FIBRA ÒPTICA)

TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte.
Aquestes bases tenen per objecte establir els requisits i el procediment per a l’atorgament de
subvencions als municipis de la comarca del Ripollès per a l'execució de projectes
d'implantació, desenvolupament, millora, desplegament o ampliació de xarxes de fibra òptica
a la comarca (Pla Comarcal de fibra òptica).
Article 2. Beneficiaris i requisits.
1. Únicament poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments de la comarca del
Ripollès.
2. Les administracions beneficiàries hauran de complir els requisits següents:
-

Hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries davant l’Estat i la
Generalitat de Catalunya, així com de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
No tenir cap deute contret amb el Consell Comarcal del Ripollès.
No podran accedir a la subvenció aquells municipis en què concorri alguna de les
circumstàncies previstes en l’art 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions,(LGS).

La justificació d'aquests extrems es realitzarà mitjançant declaració responsable que
s'inclourà a l'apartat corresponent del model de sol·licitud de l'ANNEX I.
Amb la signatura de la sol·licitud de subvenció i dels documents que l’acompanyen,
s’autoritza el Consell Comarcal a comprovar la conformitat de les dades que s’hi contenen o
declaren, llevat que expressament es denegui. En aquest darrer cas caldrà que l’ajuntament
aporti, amb anterioritat a la proposta de resolució provisional, la documentació acreditativa
de la realitat de les dades contingudes en les declaracions.
Article 3. Activitat subvencionada.
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1. Es subvencionarà l’execució de projectes d'implantació, desenvolupament, millora,
desplegament o ampliació de xarxes de fibra òptica en l'àmbit geogràfic de la comarca del
Ripollès.
2. Només es podrà presentar una sol·licitud per municipi.
Article 4. Conceptes subvencionables.
1. Seran subvencionables les inversions i les despeses (capítols 2 i 6) que estiguin directament
relacionades i siguin estrictament necessàries per a l’execució dels projectes d'implantació,
desenvolupament, millora, desplegament o ampliació de xarxes de fibra òptica a la comarca
del Ripollès.
Són despeses subvencionables els següents conceptes associats a l’execució del projecte:
a) Infraestructures i obra civil.
b) Equipament i altres materials.
c) Despeses generals i benefici Industrial (13% + 6%) del pressupost d'execució material
(PEM)
d) Electrònica de xarxa.
2. No són despeses subvencionables expressament: l’impost sobre el valor afegit i la resta
d'impostos lligats a la inversió o despesa, quan siguin susceptibles de recuperació o
compensació.
Article 5. Quantia de la subvenció.
1. La quantia màxima a atorgar per la memòria i/o projecte és l’import de 14.000 €.
2. S’atorgarà com a màxim el 90 % del cost de la memòria i/o projecte.
3. En cas que l’import que finalment es certifiqui a l’Annex II - Compte justificatiu, sigui
superior a aquell pel qual s’havia sol·licitat i atorgat l’ajut, l’excés serà íntegrament assumit
per l’Ajuntament beneficiari.
En cas que l’import que finalment es certifiqui a l’Annex II - Compte justificatiu, sigui inferior
a aquell pel qual s’havia sol·licitat i atorgat l’ajut, es reduirà proporcionalment la subvenció
que s’atorgui.
Article 6. Criteris de valoració
1. La puntuació corresponent a cada projecte s’atorgarà d’acord amb els criteris següents:
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a) En funció de la població del municipi segons l’última xifra oficial d’habitants publicada per
l’IDESCAT:
- Menys de 500 habitants: 5 punts
- De 501 a 2.000 habitants: 2 punts
- Més de 2.000 habitants: 1 punt.
b) En funció de si el projecte proposat connecta amb un altre municipi: 2 punts.
c) En funció de si el projecte proposat connecta diversos nuclis de població del mateix
municipi, d’acord amb el nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya):
- Si el projecte connecta 2 nuclis: 1 punt.
- Si el projecte connecta de 3 a 4 nuclis: 2 punts.
- Si el projecte connecta 5 nuclis o més: 3 punts.
2. S’efectuarà la valoració de totes les sol·licituds presentades. El crèdit consignat per a
l’atorgament d’aquestes subvencions es repartirà proporcionalment a la puntuació obtinguda
per cada ajuntament beneficiari, fins al llindar màxim a atorgar per sol·licitud.
Si una vegada fet aquest repartiment romanen diners pendents d’atribució, s’incrementarà
proporcionalment l’import atorgat a cada beneficiari fins a exhaurir totalment el crèdit.
Article 7. Finançament.
1. Les ajudes previstes en aquestes bases es finançaran amb càrrec a la partida prevista per
tal fi en el pressupost de l’exercici 2019 del Consell Comarcal del Ripollès.
2. El cost del projecte pel qual es sol·liciti la subvenció que sobrepassi l’import de la
subvenció atorgada, serà assumit íntegrament pels municipis.
Article 8. Règim de compatibilitat de la subvenció.
1. Les ajudes regulades en aquestes bases seran compatibles amb altres subvencions a fons
perdut que hagin estat concedides per altres Administracions Públiques o ens públics o
privats, per a les mateixes finalitats.
2. L'import de les subvencions en cap cas podrà superar, aïlladament o en concurrència amb
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, el cost de l'activitat
o projecte subvencionat.
3. Els ajuntaments beneficiaris assumeixen l'obligació de comunicar al CCR, l'existència de
qualsevol ajuda per a la mateixa finalitat. En el cas que els beneficiaris optessin per acceptar
una subvenció diferent a la prevista en aquestes bases i que, de forma conjunta, excedís el
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cost de les activitats subvencionades, es reduiran les ajudes en una quantia igual a aquests
excessos.

TÍTOL II
Procediment de concessió
Article 9. Procediment de concessió de les ajudes i convocatòria.
La concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
L’òrgan competent per a la resolució d’aquesta convocatòria és la presidència. Això no obsta
que durant la tramitació del procediment requerirà l’ajut, assessorament i informe del
personal de la corporació, especialitzat per raó de la matèria.
S’hauran d’efectuar informes individuals de cada sol·licitud, d’acord amb els criteris de
valoració previstos en aquestes bases i es farà una proposta de resolució provisional de
concessió de la subvenció.
Article 10. Sol·licitud de la subvenció.
1. La sol·licitud s’ha de presentar via EACAT, conforme al model de l'ANNEX I, que es pot
trobar a la seu del Consell Comarcal del Ripollès o a la pàgina web corporativa,
http://www.ripolles.cat/subvencions. S’adreçarà a la presidència del Consell Comarcal del
Ripollès i anirà acompanyada de la documentació mínima següent:
a) Certificat del decret o acord de sol·licitud de la subvenció i d’aprovació de la
documentació.
b) Projecte o memòria de l’obra o activitat a realitzar pel qual es demana la subvenció,
que haurà de tenir com a mínim el contingut que es detalla a l’article 12.
c) Declaració responsable del representant legal de l’Ajuntament, sobre el següent:
- La concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària.
- Compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la
subvenció.
- Compromís de comunicar les ajudes públiques sol·licitades o rebudes de
qualsevol Administració pública o entitat pública o privada, per a l'activitat o
finalitat per la qual se sol·licita la subvenció, indicant la quantia de les mateixes,
segons consta en la pròpia sol·licitud de subvenció.
- Que el municipi no incorre en cap de les circumstàncies que impedeixen
l'obtenció d'ajudes públiques en els termes recollits en l'article 13.2 LGS.
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-

-

Aquesta declaració responsable ha de fer constar que l'entitat sol·licitant es troba
al corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya,
així com amb la Seguretat Social.
Que no té deutes contrets amb el Consell Comarcal.
Que es compromet a finançar la part del projecte no subvencionada.

2. Només es podrà presentar una sol·licitud d'ajuda per municipi.
3. Les sol·licituds i altra documentació exigida s’hauran de presentar via EACAT i totes les
comunicacions del Consell Comarcal s’efectuaran per aquest mateix mitjà.
4. El termini per presentar sol·licituds serà d'un mes a comptar a partir de l'endemà 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).
5. Les sol·licituds presentades fora de termini seran inadmeses a tràmit. La resolució
d'inadmissió serà notificada en els termes de l’article 40 de la Llei 39/2015.
6. La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació plena per part de les entitats
sol·licitants de les bases de la convocatòria.
Article 11. Esmena de sol·licituds.
Quan la sol·licitud no reuneixi els requisits establerts o no s'acompanyin els documents
exigits, es requerirà a l'ajuntament perquè, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni la falta o
acompanyi els documents preceptius, amb l'advertiment que si així no ho fes es tindrà per
desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució.
Article 12. Projecte o memòria de l’actuació.
El projecte o memòria de l’actuació a executar haurà de contenir, almenys:
a) Descripció de l'objecte de les actuacions, detallant els antecedents i situació prèvia a les
mateixes, les necessitats públiques a satisfer i la justificació de la solució adoptada. S’hauran
de detallar els factors de tot ordre a tenir en compte.
-

Cal detallar si el projecte o actuació connecta amb un altre municipi.
Cal detallar i si el projecte o actuació connecta diversos nuclis de població del
mateix municipi, d’acord amb el nomenclàtor estadístic d’entitats de població de
la Generalitat de Catalunya.

b) Els plànols de conjunt i de detall necessaris, si escau, perquè les actuacions quedin
perfectament definides.
c)El pressupost detallat.
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Article 13. Òrgan instructor i d'ordenació del procediment.
L'òrgan encarregat de la instrucció i de l'ordenació del procediment serà la Secretaria del
Consell Comarcal del Ripollès, que realitzarà d'ofici totes aquelles actuacions que consideri
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades.
Article 14. Comissió de Valoració.
1. Les sol·licituds presentades seran valorades per una Comissió de Valoració constituïda a
aquest efecte. Aquesta Comissió estarà integrada per quatre membres: la Cap de l’Àrea de
Cooperació municipal, que actuarà com a Presidenta i tres funcionaris/tècnics del Consell, un
dels quals realitzarà les funcions de Secretari, tots ells amb veu i vot.
2. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la composició de la Comissió
de Valoració es farà pública en el tauler d'anuncis del Consell.
3. De cada sessió que se celebri, s'estendrà acta per part del Secretari, en la qual es recollirà
el resultat de la mateixa, i que serà signada per aquest amb el vistiplau del President de la
comissió.
Article 15. Criteris de valoració.
Una vegada rebudes les sol·licituds i completades, si escau, amb la documentació
corresponent, es procedirà a l'avaluació i a la valoració de les mateixes, d’acord amb els
criteris previstos a l’article 6.
Article 16. Concessió de les ajudes.
1. La competència per dictar la resolució d’atorgament o denegació de les subvencions
sol·licitades correspon a la presidència, per delegació del plenari comarcal.
2. La resolució de concessió fixarà expressament l'import de la subvenció.
3. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 4 mesos i es computarà a
partir de la publicació de la corresponent convocatòria. Transcorregut aquest termini sense
que s'hagi notificat la resolució expressa de la concessió, s’entendrà que la sol·licitud ha estat
desestimada per silenci administratiu.
4. La resolució del procediment de concessió de subvencions es notificarà individualment als
interessats, de conformitat amb l'establert en els articles 40 i concordants de la Llei 39/2015,
de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
5. Contra les resolucions del procediment de concessió de subvencions podrà interposar-se
recurs de reposició davant del plenari comarcal en el termini d'un mes, en el cas de
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resolucions expresses, o de tres mesos en el cas de desestimació per silenci administratiu,
d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense
perjudici que pugui exercitar-se qualsevol altre que s’estimi oportú.

TÍTOL III
Obligacions del beneficiari i execució del projecte
Article 17. Obligacions dels beneficiaris.
1. Els beneficiaris de les subvencions tindran les següents obligacions:
a) Destinar la subvenció a la finalitat per la qual va ser concedida.
b) Executar el projecte que va fonamentar la concessió de la subvenció.
c) Assumir la total responsabilitat de l'execució de l'activitat subvencionada enfront del
Consell Comarcal del Ripollès.
d) Assumir íntegrament l’import d’execució de l’actuació que sobrepassi la quantia de la
subvenció atorgada.
e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar el Consell Comarcal del
Ripollès i aportar la informació que requereixi el Consell Comarcal en l'exercici de les
actuacions anteriors. En qualsevol moment, el Consell Comarcal podrà efectuar les
inspeccions precises a fi de comprovar la realitat de l'execució, l'import de les inversions
efectuades i el compliment dels terminis previstos.
f) Prestar col·laboració i facilitar tota aquella documentació els sigui requerida pels òrgans
competents del Consell Comarcal.
g) Mantenir un sistema de comptabilitat separat o un codi comptable adequat en relació amb
totes les transaccions relacionades amb la subvenció, sense perjudici de respectar les normes
de comptabilitat nacional, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de
comprovació i control.
h) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i
control.
j) Retornar els fons no gastats o no justificats correctament conforme al que disposen
aquestes bases.
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k) Justificar davant el Consell Comarcal, si escau, el compliment dels requisits i condicions,
així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió
o gaudi de la subvenció.
l) Comunicar al Consell Comarcal del Ripollès, l'existència de qualsevol ajuda per a la mateixa
finalitat.
m) Sol·licitar l'autorització del Consell Comarcal del Ripollès, amb caràcter previ a la
realització de qualsevol modificació del projecte.
n) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l’article 37 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
o) Complir, en matèria de contractació administrativa, el que disposa la normativa de l’Estat i
de la Unió Europea.
p) Qualssevol altres que disposi la normativa general de subvencions, aquestes bases i la
resolució individual de concessió de la subvenció.
2. Quan les activitats subvencionades hagin estat finançades, a més, amb fons propis o altres
subvencions o recursos, s’haurà d'acreditar en la justificació, l'import, la procedència i
l’aplicació de tals fons a les activitats subvencionables. L’incompliment d'aquesta obligació
serà causa de reintegrament de la subvenció percebuda.
3. L'incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases i en la resolució de
concessió, donarà lloc, prèvia audiència a l'ajuntament, a la revocació de la resolució de
concessió i al reintegrament de les quantitats corresponents en la forma establerta
normativament.
4. Procedirà igualment la revocació de la subvenció i si escau el reintegrament total o parcial
de la mateixa quan concorri alguna de les restants causes previstes en l’article 37 LGS.
5. L’Ajuntament beneficiari en els actes de difusió, informació i publicitat del projecte i/o
actuacions subvencionades haurà de fer constar de manera expressa la contribució del
Consell Comarcal al seu finançament.
Article 18. Execució del projecte.
El termini màxim per a l'execució del projecte i o actuacions subvencionades serà el 30
d’octubre de 2020.
Article 19. Subcontractació pels beneficiaris de les actuacions incentivades.
1. Els ajuntaments beneficiaris podran concertar amb tercers l'execució de fins al 100% del
projecte i/o l’activitat que constitueix l'objecte de la subvenció.
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2. Els contractistes quedaran obligats només davant de l’ajuntament beneficiari, que és qui
assumirà la total responsabilitat de l'execució de l'activitat subvencionada enfront del Consell
Comarcal.
3. A l'efecte de que es preveu a l'apartat anterior, l’ajuntament beneficiari serà responsable
que en l'execució de les activitats subvencionades concertades amb tercers es respectin els
límits que s'estableixin en la normativa reguladora de la subvenció quant a la naturalesa i
quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estaran subjectes al deure de
col·laboració previst en l'article 46 de la Llei 38/2003 LGS, per permetre l'adequada
verificació del compliment d'aquests límits.
4. No es podrà contractar l’execució total o parcial del projecte i/o actuacions amb persones
o entitats en què concorrin algunes de les circumstàncies detallades en l'article 13.2 de la
referida Llei 38/2003, LGS.
Article 20. Pagament.
1. El pagament s’executarà de la manera següent:
a) Després de la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda, en el compte bancari que
indiqui l’Ajuntament, es farà un primer pagament del 50% de l'import total concedit.
b) Una vegada l’ajuntament beneficiari hagi justificat documentalment que s'ha executat la
totalitat del projecte, s’efectuarà el pagament del 50% restant de l'import total.
2. En el termini de quinze dies des de la recepció dels fons, s’haurà d’expedir certificat
acreditatiu d'haver inclòs en la comptabilitat de l’ajuntament beneficiari l’ingrés de l'import
concedit en concepte de subvenció, amb destinació a la finalitat per la qual ha estat
atorgada.
Article 21. Justificació de despeses i inversions.
1. L’ajuntament beneficiari haurà de presentar el Compte justificatiu per justificar la total
execució del projecte i/o actuacions subvencionats.
Els beneficiaris hauran de presentar el Compte justificatiu, de conformitat amb el model que
s’adjunta com a ANNEX II. El compte justificatiu de la despesa haurà d'incloure una descripció
de les activitats realitzades i el seu cost, amb el desglossament de cadascuna de les despeses
en què s’ha incorregut, degudament ordenades i numerades, amb especificació dels
perceptors i dels imports corresponents, així com la forma i mitjans de pagament utilitzats.
S’haurà d’adjuntar a l’ANNEX II la documentació necessària per justificar les activitats
realment executades, la inversió realitzada, així com el compliment de la resta de condicions
establertes en la resolució de concessió. Juntament amb les factures i els seus justificants de
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pagament, s’haurà d’aportar una memòria de les actuacions realitzades i dels objectius
aconseguits.
2. El termini per a justificar la subvenció serà fins el 30 de novembre de 2020.
3. Transcorregut el termini de presentació del compte justificatiu sense que s'hagi presentat,
s'iniciarà el procediment de revocació de l'ajuda concedida, prèvia audiència de l'ajuntament,
sense perjudici de les altres responsabilitats establertes en la LGS.
4. L’Àrea de Cooperació Municipal del Consell Comarcal efectuarà el seguiment del procés de
justificació i comprovació de l’execució. El control financer de les actuacions li correspon a la
Intervenció del Consell Comarcal del Ripollès.
Article 22. Reintegrament.
1. De conformitat amb el que disposen els articles 37 i ss de la LGS, procedirà el
reintegrament total o parcial de la quantitat percebuda i l'exigència de l'interès de demora
corresponent, des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la
procedència del reintegrament, en els supòsits i amb les condicions previstes en els citats
articles.
2. Als efectes previstos a l'apartat anterior, es considerarà incompliment total i en
conseqüència, procedirà el reintegrament total de la subvenció, quan l'import total justificat
de les despeses i pagaments realitzats sigui igual o inferior al 75%, aplicant-se criteris de
proporcionalitat en el reintegrament en cas d'incompliments parcials.
3. L'òrgan que resolgui sobre la procedència del reintegrament tindrà en compte el principi
de proporcionalitat per modular l'obligació de devolució de l'ajuda.
4. El procediment de reintegrament s'iniciarà d'ofici per l’Àrea de Cooperació Municipal, des
del moment en què s'apreciï l'existència d'algun dels supòsits previstos a l'apartat 1.
En la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el dret d’audiència de l'interessat.
L'òrgan competent per resoldre dictarà resolució que posarà fi a la via administrativa en el
termini màxim de dotze mesos des de la data de l'acord d'iniciació. Contra la citada resolució
podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant del ple del Consell Comarcal, en el
termini d'un mes a partir de l'endemà a la notificació d'aquesta, de conformitat amb el que
regulen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, caldrà interposar recurs contenciósadministratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la
resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, conforme al previst en l'article 46.1
de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, sense perjudici que
l'interessat pugui exercitar qualsevol altre que consideri procedent.
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Article 23. Control de les ajudes.
1. Tant en la fase de concessió de les subvencions, com en la de pagament de les mateixes o
amb posterioritat a aquest, el Consell Comarcal podrà realitzar tots aquells controls i
inspeccions que consideri convenients, amb l'objecte d'assegurar el bon fi de l'ajut concedit.
Els ajuntaments sol·licitants estan obligats a prestar col·laboració i a proporcionar qualsevol
altra documentació i informació que s'estimi necessària per a la verificació del compliment de
les condicions establertes en el aquestes bases. Així mateix, els ajuntaments beneficiaris es
comprometen a facilitar les inspeccions i comprovacions que, si escau, efectuï el Consell
Comarcal del Ripollès. L'oposició a la realització d'aquestes comprovacions i inspeccions
podrà constituir causa de reintegrament de l'ajuda, sense perjudici de la tramitació del
corresponent procediment sancionador.
2. Aquest control que s’exercirà sobre els beneficiaris s'estén, a més, a les persones físiques o
jurídiques amb qui es trobin vinculats, als directors d'obra, així com a qualsevol altra entitat
susceptible de col·laborar en la consecució dels objectius, en la realització de les activitats o
en l'adopció del comportament. Estan obligats a facilitar aquesta informació en un termini no
superior a deu dies, a comptar des del dia següent al de recepció del corresponent
requeriment.
Article 24. Informació i publicitat de la convocatòria.
1. Tant l'extracte de la convocatòria com la convocatòria en sí, seran publicades en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona. La Base de dades Nacional de Subvencions, donarà trasllat a
aquest diari de l'extracte de la convocatòria per a la seva publicació, de conformitat amb el
que es disposa en l'article 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Així mateix, la convocatòria i les subvencions concedides seran publicades a la pàgina web del
Consell Comarcal.
2. El Consell Comarcal remetrà a la Base de dades Nacional de Subvencions, la informació
sobre les convocatòries i resolucions de concessió derivades d'aquestes bases, de
conformitat amb el que es disposa en els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
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ANNEX I

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
AJUNTAMENT SOL·LICITANT:
(alcalde/ssa o altre/a), amb DNI/NIE
representació de l’Ajuntament de
NIF
i correu electrònic

, en
, amb
.

L’AJUNTAMENT MANIFESTA QUE:
Dins del termini i en la forma legalment establerta, concorre a la convocatòria de subvencions
efectuada pel Consell Comarcal del Ripollès, per a l'execució de projectes d'implantació,
desenvolupament, millora, desplegament o ampliació de xarxes de fibra òptica a la comarca del
Ripollès.
En el
.
més
.

marc

d’aquesta

convocatòria,

pretén executar el Projecte anomenat
, que té un pressupost de
€,
€ corresponent al
% d’IVA, resultant un import total de
€, IVA inclòs.

L’AJUNTAMENT DECLARA QUE:
- Coneix, accepta i donarà compliment a les bases que regulen aquesta convocatòria.
- Compleix els requisits exigits per poder obtenir la condició de beneficiari.
- Es compromet a donar compliment a les condicions imposades per a l’atorgament de la
subvenció.
- No ha sol·licitat cap subvenció que, ni aïlladament, ni en concurrència amb altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos, amb la mateixa finalitat, superi el cost del projecte o l’activitat
subvencionada.
- Assumeix el compromís de comunicar al Consell Comarcal del Ripollès, l’existència de qualsevol
ajuda per a la mateixa finalitat. En el cas que l’Ajuntament optés per acceptar una subvenció
diferent a la prevista en aquestes bases i que, de forma conjunta, excedís el cost de les activitats
subvencionades, es reduiran les ajudes en una quantia igual a aquests excessos.
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- No incorre en cap dels supòsits que impedeixen l'obtenció d'ajudes públiques en els termes
recollits en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 nombre, General de Subvencions.
- Es compromet a finançar la part del Projecte no subvencionada per aquesta convocatòria.
- Establirà un sistema de comptabilitat separada per tal que es pugui dur a terme l’adequat control
de les actuacions.
- Es conservaran els documents justificatius de l’execució del projecte durant el termini establert a
les Bases.
- Es posa a disposició del Consell Comarcal del Ripollès, per tal que pugui comprovar si s’ha executat
l’activitat o projecte subvencionat.
- Està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com les
obligacions davant la Seguretat Social.
- No té contrets deutes amb el Consell Comarcal del Ripollès.
- Són certes les dades i declaracions d’aquest imprès de sol·licitud i de la documentació que s’hi
adjunta.

DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTA:
Certificat del Decret/acord de sol·licitud de la subvenció i d’aprovació de la documentació.
Projecte o memòria de l’obra o actuació a realitzar i per la qual es demana la subvenció.
La memòria o projecte conté:
- Descripció de l’objecte de les actuacions i detalla els antecedents i situació prèvia a
les mateixes, les necessitats públiques a satisfer i la justificació de la solució
adoptada.
-

El projecte proposat connecta amb un altre municipi:
SI

-

NO

El projecte proposat connecta diversos nuclis de població del municipi, d’acord amb
el nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya:
SI

NO
2 nuclis
De 3 a 4 nuclis
5 nuclis o més
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-

Els plànols de conjunt i de detall necessaris.
SI

-

NO

El pressupost detallat.

Per tot l’exposat, SOL·LICITA:
Que tingueu per presentada aquesta sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta i, de conformitat
amb el que preveuen les Bases reguladores, atorgueu a l’Ajuntament de
.
una subvenció per a l'execució del Projecte .
.
.
, que té un pressupost de
€, més
.
€ corresponent al
% d’IVA, resultant un import total de
€, IVA
inclòs.

Signat i datat electrònicament

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/).
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/).
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ANNEX II

COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT SUBVENCIONS
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...)
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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
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.

Signat i datat electrònicament

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 Progrés núm. 22, 17500 Ripoll (Girona) o bé a la Seu Electrònica del Consell (http://ripolles.cat/).
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