GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
Comunicació

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A
LES PUBLICACIONS PERIÒDIQUES DE CARÀCTER LOCAL I
COMARCAL
Primera. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions de la Diputació de
Tarragona a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal per
a l’any 2016, escrites majoritàriament en català, per tal de contribuir a la
seva consolidació i millora, així com al foment d’aquests mitjans de
comunicació i difusió social que enriqueixen el patrimoni cultural del país.
Segona. Actuacions subvencionables
1. Activitats subvencionables
Publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal.
1.2 Termini d’execució
El termini per a l’execució de les actuacions s’inicia l’1 de gener i finalitza
el 31 de desembre de l’exercici per al qual es concedeix la subvenció.
2. Despeses subvencionables
Despeses derivades directament de l’edició i publicació de revistes
periòdiques de caràcter local i comarcal.
2.1 Despeses no subvencionables
2.1 Despeses de tràmits bancaris
2.2 Despeses de tràmits de gestoria
2.3 Despeses de desplaçaments
2.4 Despeses produïdes per actes de celebració i/o culturals
2.5 Despeses d’inversió i funcionament ordinari: costos de
personal propi, lloguer, telèfon, obres, adquisició de béns
mobles o immobles, reparacions de material.
2.6 Despeses derivades de la connexió a Internet
2.7 Despeses per filiació a altres associacions o entitats, ni que
siguin de caràcter cultural o amb afinitat a la naturalesa pròpia
de la revista
La relació anterior no és exhaustiva i, per tant, la unitat de Comunicació
pot desestimar aquelles despeses que consideri que no ha generat de
forma directa la publicació de la revista.
Tercera. Finançament de les actuacions
Per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal és
compatible la subvenció que atorgui la Diputació de Tarragona amb les
que concedeixin altres administracions públiques.
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Quarta. Beneficiaris i requisits per sol·licitar la subvenció
1. Sol·licitants
Poden presentar sol·licituds per ser beneficiaris totes aquelles
associacions, agrupacions i entitats privades que editin publicacions
periòdiques d’àmbit local o comarcal i que les distribueixin dins els límits
territorials de les comarques de Tarragona, durant l’any 2016. La revista
haurà de complir els següents requisits:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Que es publiqui, com a mínim, 2 cops a l’any
Tenir una extensió mínima de 16 pàgines
Estar datada de 2016
Hi ha de constar preu de venda al públic. Si no hi consta
s’entendrà que la revista és un gratuït i, per tant, podrà ser
exclosa de la convocatòria
Ha de ser una publicació de contingut informatiu general i/o
cultural sobre aspectes o activitats directament vinculats
amb el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

S’exclouen, expressament:
 Publicacions de periodicitat anual, quinzenal, setmanal, reclams
publicitaris i publicacions gratuïtes editades amb finalitats
comercials i/o lucratives.
 Publicacions sectorials. S’entén per publicació sectorial aquella
que tracti fonamentalment sobre una sola temàtica, com pot ser la
moda, el cinema, la música, l’esport, el folklore, l’economia, la
construcció, l’activitat de les colles castelleres, geganteres, de
bestiari, de diables, etc.
 Revistes publicades per qualsevol organisme pertanyent a
l’administració pública.
 Revistes publicades pels centres d’ensenyament, tant públics com
privats, i els centres ocupacionals.
 Revistes publicades per grups polítics, associacions afins i
sindicats.
 Revistes publicades per aquelles associacions, agrupacions i
entitats privades a les quals la Diputació de Tarragona ja els hagi
concedit un ajut per a la mateixa finalitat mitjançant una altra línia
d’ajuts.
 Revistes publicades per persones físiques, per professionals
autònoms o per entitats privades, l'edició de les quals constitueixi
la seva activitat econòmica.
2. Requisits específics per obtenir la condició de beneficiari
a) Sens perjudici de complir els requisits generals previstos a la base
setena de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona, les entitats editores sol·licitants han d’haver justificat tots els
ajuts concedits en exercicis anteriors.
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b) Les publicacions que comencin a editar-se més enllà del període de
presentació de sol·licituds no poden accedir a aquestes subvencions fins a
la convocatòria següent.
3. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions del beneficiari, a més de les previstes a la base vuitena
de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, les
següents:
a) Assumir la plena responsabilitat de l’execució de l’actuació
subvencionada davant de la Diputació de Tarragona, encara que
l’execució es dugui a terme per un tercer.
b) Complir les condicions i recomanacions de caràcter tècnic, així
com els condicionants de caràcter pressupostari que, si escau, pot
imposar la Diputació de Tarragona i que han de respectar-se en
l’execució de les actuacions subvencionades.
c) Proposar a la Diputació qualsevol canvi que dins de la mateixa
finalitat es pugui produir en la destinació de la subvenció.
d) Informar la Diputació de Tarragona de totes les incidències en
relació amb les actuacions subvencionades.
e) Trametre a la unitat de Comunicació de la Diputació dos exemplars
de cada número de la publicació objecte de subvenció que s'editi,
durant un any a partir de la data de la notificació de la concessió
de la subvenció.
f) Procurar publicar totes les notes de premsa d’interès per a la
localitat o comarca que la unitat de Comunicació de la Diputació
trameti, amb aquesta finalitat, a les entitats.
g) Reintegrar els fons obtinguts en els supòsits previstos en les
Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Obligacions específiques dels beneficiaris d'aquestes subvencions:
a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar
l’adequada publicitat al finançament públic de l’activitat objecte de
subvenció mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió
“amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament amb el seu
logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.
b) Els beneficiaris estan obligats a subministrar a la Diputació de
Tarragona, en el moment de la presentació de la justificació, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a
l’efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de les
obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota
aquella altra informació que li pugui ser requerida per donar compliment a
les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
c) Els beneficiaris estan obligats al compliment de les obligacions pròpies
en matèria de transparència que els siguin aplicables. L'incompliment
d'aquestes obligacions es sanciona d'acord amb la legislació sobre
transparència.
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L'acreditació del compliment d'aquestes obligacions s'ha de fer en el
moment de la justificació de la subvenció mitjançant la presentació de la
corresponent declaració responsable.
Cinquena. Sol·licituds i documentació a acompanyar
1. La sol·licitud de subvenció, amb la documentació indicada a l’apartat 2
d’aquesta base, que s’ha de fer en model normalitzat disponible a
https://seuelectronica.dipta.cat/, es pot presentar en suport paper:
a) A qualsevol de les següents oficines del registre general de la
Diputació de Tarragona:
 Passeig de Sant Antoni, 100 (Palau de la Diputació), 43003
Tarragona,
 Carrer Montcada, 32 (Palau Climent), 43500 Tortosa.
b) Per qualsevol altre mitjà dels establerts per l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. La documentació i les dades que ha de contenir la sol·licitud, d’acord
amb el model normalitzat disponible a https://seuelectronica.dipta.cat/, és
la següent:
a) Pressupost de despeses, exclusivament i directament relacionades
amb l’edició, publicació i enviament de la revista, i vies de
finançament previstes corresponents a l’any en curs, acompanyat
d’un dossier explicatiu de l’activitat prevista a dur a terme durant
tot l’any.
b) Declaració escrita en què consti: el nombre d’edicions a fer durant
l’any, tirada per edició, mitjana de pàgines de la publicació, tarifes i
mòduls de publicitat.
c) En cas que l’entitat peticionària sol·liciti la subvenció per primer
cop, ha de trametre, juntament amb el formulari de sol·licitud, un
exemplar de l’últim número editat de la publicació.
d) En compliment de l’article 14, apartat 1, e) de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, l’interessat haurà
d’acreditar amb caràcter previ a la concessió, i també previ a la
justificació i pagament si han transcorregut més de 6 mesos de la
data de la sol·licitud, el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Tresoreria de la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la corresponent declaració responsable. Si escau,
la Diputació de Tarragona pot comprovar, d’ofici, l’exactitud i
veracitat de la declaració si ha estat expressament autoritzada a la
consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de
l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de
documentació.
e) En el cas de les entitats privades, declaració responsable sobre les
circumstàncies previstes a l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
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Les sol·licituds s’han d’acompanyar de la documentació següent,
acreditada mitjançant document original o fotocòpia degudament
confrontada d’acord amb el que preveu la base onzena, apartat 2, de les
Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona:
f)
Còpia compulsada del NIF de l’entitat o de la documentació
que n’acrediti la personalitat jurídica.
g)
Còpia compulsada dels estatuts vigents i del document
acreditatiu de la seva inscripció al registre públic.
Els documents exigits als apartats e) i f) de les bases, que faci menys de
cinc anys que ja estiguin en poder de la Diputació de Tarragona i no hagin
sofert cap canvi no cal que es tornin a presentar, i, en aquest cas,
s’aplicarà l’art. 23.3 de la Llei general de subvencions. No obstant això, si
fa cinc anys que no s’han presentat o, si sense haver transcorregut cinc
anys, han estat modificats, cal tornar-los a presentar de nou.

Sisena. Criteris de valoració de les sol·licituds
1. La quantia total que la Diputació destina a les publicacions periòdiques
de caràcter local i comarcal es distribueix segons els següents tants per
cent:
— Periodicitat (70 %)
— Nombre de pàgines de la publicació (10 %)
— Nombre de tirada d’exemplars (20 %)
2. Les sol·licituds presentades es valoren per a la determinació de la
quantitat final de les subvencions que es concedeixin en funció dels
criteris següents:
ATRIBUCIÓ DE PUNTS SEGONS LA PERIODICITAT
S’atribueix un punt per a cada número publicat de la revista.
ATRIBUCIÓ DE PUNTS SEGONS EL NÚMERO DE PÀGINES
De 16 a 24 pàgines . . . . . . . . . 7 punts
De 25 a 34 pàgines . . . . . . . . . 8 punts
De 35 a 44 pàgines . . . . . . . . . 9 punts
Més de 44 pàgines . . . . . . . . . .10 punts
ATRIBUCIÓ DE PUNTS SEGONS EL TIRATGE DE NÚMEROS
ANUALS
Fins a 1.000 exemplars editats a l’any . . . . . . 1 punt
De 1.001 a 2.000 exemplars editats / any. . . . 2 punts
De 2.001 a 5.000 exemplars editats / any. . . . 3 punts
De 5.001 a 10.000 exemplars editats / any. . . 4 punts
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De 10.001 a 20.000 exemplars editats / any. . 5 punts
Més de 20.000 exemplars editats / any. . . . . . 6 punts
3. Les entitats que, com a fet puntual i pels motius que siguin, unifiquin la
publicació de dos números consecutius de la revista en un sol exemplar, a
l’hora d’establir les puntuacions per a la quantificació de l’import de la
subvenció la Diputació ho computarà com un sol número amb tot el que
això comportarà, tant si aquest fet es produeix abans del tràmit de
concessió de subvencions, com si es dóna a l’hora de presentar la
documentació justificativa de la subvenció concedida.
En aquest últim cas, l’import de subvenció a abonar es reduirà parcialment
en la quantitat proporcional al nombre d’exemplars no publicats.
Setena. Acceptació
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari
en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació
de la resolució de la seva concessió.
Vuitena. Gestió i justificació
La subvenció no s'abona fins que el beneficiari presenti la justificació de
l'activitat subvencionada.
1. Forma de justificació
El beneficiari realitzarà la justificació mitjançant la presentació, en suport
paper, de l'expedient de justificació que hi ha, amb aquesta finalitat, a la
Seu Electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.dipta.cat/), on s'hi
fa constar el balanç de despeses i ingressos de l'any 2016 i una memòria
de l'activitat desenvolupada. Així mateix, cal lliurar un exemplar de cada
número de la revista que s'hagi publicat durant l'any, fins a completar el
nombre d'exemplars previstos a la sol·licitud de la subvenció.
En cas que els certificats d’estar al corrent de les seves obligacions amb
la Tresoreria de la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària presentats
abans de la concessió tinguin més de sis mesos d’antiguitat, cal la
presentació de nous certificats o la presentació de la Declaració
Responsable, inclosa en el formulari de justificació.
2. Termini de presentació de la justificació
El beneficiari de la subvenció ha de presentar, dins del primer trimestre de
l'exercici següent al de la concessió de la subvenció, la justificació de
l'actuació duta a terme, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga,
degudament justificada, petició que ha de ser resolta per l’òrgan
corresponent, d’acord amb el procediment establert a les Bases Generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona, a la Llei 38/2003, de 17 de
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novembre, general de subvencions, i a l'RD 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
3. Import de la subvenció
L’import de la subvenció concedida en cada cas, tindrà el caràcter
d’import màxim. Si el cost efectiu final de l’actuació resulta inferior al
pressupost elegible, ja sigui perquè així ho manifesta el beneficiari o així
ho considera l’òrgan competent a l’examinar la documentació justificativa,
s’abonarà parcialment la subvenció en la quantitat proporcional segons el
percentatge de subvenció establert en l’acord de concessió.
No obstant això, si en la documentació justificativa presentada es
reflecteix que no s’han publicat tots els números previstos a la sol·licitud
de subvenció, l’import de subvenció a abonar es reduirà parcialment en la
quantitat proporcional al nombre d’exemplars no publicats.
Novena. Pagament
El pagament de les subvencions es realitza mitjançant transferència
bancària.

