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Data de l'acord: 27 de novembre de 2020
Òrgan: Ple
Data de dictamen: 17 de novembre de 2020
Dictamen de comissió: Comissió informativa de Projectes Europeus i Regió del Coneixement
i TIC
Unitat: PROJECTES EUROPEUS
Ref: EGB/lgc
Expedient: 8004330008-2020-0012398

Derogar les Bases Específiques Reguladores del cofinançament de projectes d’
especialització i competitivitat territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els
consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’
altres ens locals de les comarques i universitats i entitats sense finalitat lucrativa que
hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la
convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de CatalunyaDGAPH per a PECT del FEDER, de l'Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Projectes Europeus i Regió del
Coneixement i TIC, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
1. El 4 de maig de 2016 va sortir publicada al DOGC l’ORDRE GAH/95/2016, de 26 d’abril,
pel qual s’aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d’especialització
i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu
FEDER Catalunya 2014-2020 i s’obre la convocatòria.
2. El 27 de setembre de 2016 es publica al Butlletí Oficial de la província de Tarragona les
Bases Específiques Reguladores del cofinançament de projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT), en endavant Bases ajuts PECT 2016, presentats pels
ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
amb la participació d’altres ens locals de les comarques i universitats i entitats sense
finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament
FEDER dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya- DGAPH per a PECT del FEDER, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió
del Coneixement, de l’Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació.
3. L'objecte i finalitat d'aquestes bases pretenia cofinançar les operacions incloses en
els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes
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3.

comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats
per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’
abril del DGAPH.
4. Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de data 21 de desembre de 2018, es
van aprovar inicialment les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
i dels seus organismes autònoms, les quals han esdevingut definitives i se n'ha publicat
el text íntegre, al BOPT, en data 27 de febrer de 2019.
5. La situació excepcional durant l’any 2020 provocada per la Covid-19 comporta una
modificació substancial en la tramitació dels ajuts gestionats per la Generalitat de
Catalunya amb l’efecte d’haver de revisar les certificacions de despesa presentades pels
beneficiaris des del primer dia i, en conseqüència, ocasiona l’absència de transferències
econòmiques als socis dels PECT. La voluntat de la Diputació, amb l’aprovació de les
Bases ajut PECT 2016, era esdevenir complementari a l’acció de foment amb recursos
europeus amb els quals es pretenia sumar esforços amb la voluntat de reforçar les
aliances estratègiques entre el món local, els centres de recerca i universitaris i els
actors privats del territori d’acord amb els requeriments de l’estratègia RIS3CAT com a
mecanisme per contribuir al desenvolupament de l’economia municipal mitjançant la
gestió del coneixement.
6. Els efectes de la pandèmia, a més, han fet que sigui prioritària l’aportació de recursos
als ajuntaments, consells comarcals així com al teixit econòmic de les comarques
tarragonines evitant en la mesura del possible els endarreriments, la qual cosa,
determina la necessitat d’agilitzar el procediment de concessió i de l’ajuda del 25% als
PECT del territori i es considera que la convocatòria que es faci en base a les Bases
Generals de la Diputació de Tarragona vigents, facilitarà la rapidesa en la concessió d’
aquesta ajuda.

Fonaments de dret
1. El règim jurídic de les subvencions es regula per la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i el Reglament de desenvolupament de la Llei, aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, juntament amb les Bases Generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.

2. El procediment per a l’aprovació és el regulat en els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’
abril, reguladora de les bases de règim local, 178 i 179 del Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’
abril, i 58 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del
confinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)
presentats pels ajuntament i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les
Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i
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entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de
finançament FEDER fins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26
d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes
Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea de del Gabinet de Presidència i
Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades
íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016.
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Segon. Publicar l’anunci de derogació de les esmentades bases específiques al Tauler d’
anuncis de la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona, al Butlletí Oficial de la
província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de 2 mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació del text íntegre en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.
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BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL COFINANÇAMENT DE PROJECTES
D’ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) PRESENTATS PELS
AJUNTAMENTS I ELS CONSELLS COMARCALS DEL CAMP DE TARRAGONA I DE LES
TERRES DE L’EBRE AMB LA PARTICIPACIÓ D’ALTRES ENS LOCALS DE LES
COMARQUES I UNIVERSITATS I ENTITATS SENSE FINALITAT LUCRATIVA QUE
HAGIN ESTAT SELECCIONATS PER SER BENEFICIÀRIES DE FINANÇAMENT FEDER
DINS DE LA CONVOCATÒRIA REGULADA PER L’ORDRE GAH/95/2016, DE 26 D’ABRIL
DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA- DGAPH PER A PECT DEL FEDER, DE LA
UNITAT DE PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT, DE L’ÀREA DEL
GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ.
Primera.- Objecte
Aquestes bases tenen per ﬁnalitat regular el coﬁnançament de projectes PECT presentats
pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
amb la participació d’altres ens locals de les comarques i universitats i entitats sense
ﬁnalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneﬁciàries de
ﬁnançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril
del DGAPH per a PECT del FEDER.
Segona.- Beneﬁciaris
2.1.- Poden concórrer a la convocatòria de coﬁnançament objecte d’aquestes bases tots els
ajuntaments i consells comarcals que tinguin la condició d’entitat coordinadora d’un projecte
PECT seleccionat per ser beneﬁciàries de ﬁnançament FEDER dins de la convocatòria
regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH per a PECT del FEDER.
Aquests ajuntaments i consells comarcals han d’actuar directament i en nom i representació
d’altres ens locals, universitats i entitats sense ﬁnalitat lucrativa de les comarques de
Tarragona que tinguin la condició d’entitat sòcia del respectiu PECT i liderin una operació de
les incloses en el PECT. També hi poden actuar en nom i representació d’universitats i entitats
sense ﬁnalitat lucrativa de fora de la demarcació de Tarragona quan executin operacions que
es portin a terme a municipis de la demarcació de Tarragona.
2.2.- Els beneﬁciaris han de complir els requisits generals que estableix l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base setena de les Bases
Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona, i a més a més han de complir els
requisits següents:
a) Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
b) No ser deutors per cap concepte de la Diputació de Tarragona ni dels seus organismes
autònoms.
El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb
la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració
responsable que consta a la sol·licitud. Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar
d’oﬁci l’exactitud i veracitat de la declaració, excepte que hagi estat expressament
desautoritzada a la consulta de dades a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i
a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Si s’ha desautoritzat la consulta, s’ha
de requerir el sol·licitant perquè aporti la documentació necessària per a comprovar la
veracitat de la declaració. La declaració responsable també s’ha de presentar si en el moment
de la justiﬁcació i pagament han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
2.3.- El fet de concórrer a aquesta convocatòria implica acceptar que la Diputació de
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Tarragona estigui present en la governança del projecte amb veu i sense vot.
Tercera.- Sol·licituds
La convocatòria del procediment de concessió ﬁxa el termini per a presentar les corresponents
sol·licituds que han de ser signades pel legal representant de l’entitat coordinadora d’un
projecte PECT que hagi estat seleccionat per obtenir coﬁnançament FEDER dins de la
convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH per a PECT del
FEDER.
En les sol·licituds cal indicar cadascuna de les operacions per a les quals se sol·licita el
coﬁnançament de la Diputació de Tarragona.
A la sol·licitud estandaritzada, s’hi ha d’adjuntar una memòria descriptiva de cadascuna de
les operacions del projecte PECT per a les quals es sol·licita coﬁnançament que ha d’incloure,
com a mínim:
a) Carta de compromís de l’entitat sòcia responsable de l’operació, segons el model de la
convocatòria del DGAPH. La carta de compromís ha d’estar signada per l’òrgan
competent.
b) Breu descripció de l’operació.
c) Objectiu i abast territorial del projecte.
d) Impacte i aspectes innovadors del projecte: Impacte a curt, mig i llarg termini.
e) Socis responsable de l’operació així com d’altres agents implicats en la mateixa.
f) Calendari de l’operació.
g) Pressupost detallat (per anualitats, per accions i per tipologia de despesa).
h) Detall del coﬁnançament del projecte.
i) Disponibilitat dels terrenys i/o dels bens immobles, si escau.
La Diputació de Tarragona pot demanar tota aquella documentació que sigui necessària per
completar la sol·licitud d’acord amb els requisits establerts a la convocatòria del DGAPH.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim
de 10 dies des de la seva notiﬁcació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud,
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 42 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú.

Quarta.- Resolució de les sol·licituds
4.1.- Les sol·licituds presentades han de ser objecte d’avaluació per part d’un òrgan
col·legiat integrat per dos representants de l’àrea, servei o unitat instructora del procediment i
per un representant de la Unitat de Secretaria General. El resultat de l’avaluació es concreta
en un informe emès a partir de l’informe tècnic emès per la unitat gestora que determini la
convocatòria.
4.2.- La proposta de resolució referida al coﬁnançament de les operacions incloses en
projectes PECT que hagin estat objecte de ﬁnançament FEDER, emesa per la unitat gestora
que determini la convocatòria, a partir de l’informe d’avaluació, s’ha de sotmetre, junt amb tot
l’expedient de concessió a consideració de la comissió informativa competent per raó de la
matèria.
4.3.- El dictamen s’ha d’elevar a l’òrgan competent que determini la convocatòria per tal
que resolgui sobre la totalitat de les sol·licituds presentades.
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4.4.- La resolució s’ha de notiﬁcar de manera individualitzada a les entitats coordinadores
així com també a les entitats responsables de l’operació subjecta a coﬁnançament i també als
peticionaris als quals s’hagi desestimat la sol·licitud.
4.5.- El termini per resoldre i notiﬁcar la resolució és el que indiqui la convocatòria.
Cinquena.- Coﬁnançament
Els projectes PECT presentats a la convocatòria pel respectiu ens local coordinador del
projecte que hagi obtingut ﬁnançament FEDER dintre de la convocatòria regulada per l’ordre
GAH/95/2016, de 26 d’abril, del DGAPH rebran un percentatge de coﬁnançament, per part de
la Diputació de Tarragona, que no pot excedir del 25 % de la despesa elegible ﬁxada en la
Resolució aprovatòria del DGAPH.
Aquest coﬁnançament, en cap cas pot superar la quantitat de 500.000 euros per projecte. L’ens
coordinador de cada projecte ha de distribuir entre els socis beneﬁciaris aquesta quantitat de
forma proporcional a les despeses elegibles, incloent les de coordinació i les corresponents a
les diferents operacions contingudes en l’esmentat projecte.
Igualment, no es pot superar els 500.000 euros pel conjunt d’operacions d’un mateix ens
beneﬁciari
Sisena.- Despeses elegibles
S’admeten les despeses d’execució de les operacions incloses en els PECT que la
Resolució aprovatòria del DGAPH determini. En cap cas, l’IVA no és elegible.
Setena.- Criteris de valoració
El criteri objectiu de valoració de les sol·licituds és el d’haver estat projecte PECT seleccionat
dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH per a
PECT del FEDER. Aquesta circumstància s’ha d’acreditar mitjançant còpia de la resolució de
la DGAPH.
Vuitena.- Concessió de les subvencions.
8.1.- La concessió de les subvencions de ﬁns el 25 % de les despeses elegibles, ﬁxat en la base
cinquena, correspon a l’òrgan que determini la convocatòria, una vegada el DGAPH hagi resolt
la seva convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril.
L’import total màxim a concedir és el que estableixi la convocatòria del procediment de
concessió d’acord amb la corresponent consignació pressupostària, que determina el
nombre màxim d’ajudes que es podran concedir així com el percentatge de coﬁnançament
per a cada operació.
8.2.- Les subvencions atorgades s’entenen ﬁxades en l’import establert en la resolució de la
concessió i, en cap cas, no poden excedir del 25% de la despesa elegible de l’operació
subvencionada, ni dels 500.000 euros per projecte, ni pel conjunt d’operacions d’un mateix ens
beneﬁciari. En qualsevol cas, el coﬁnançament ha de ser igual per a tots els PECT, de forma
que si per raó de la disponibilitat pressupostària i el nombre de projectes susceptibles de rebre
l’ajut s’hagués de reduir el percentatge situant-lo per sota del 25 %, aquesta disminució seria
lineal, amb prorrateig per tots els projectes.
Si el cost de l’operació resulta ﬁnalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es
manté en la quantia inicialment concedida.
En cas que la despesa justiﬁcada sigui inferior a la ﬁxada com a “despesa a justiﬁcar” en
l’acord de concessió, la subvenció s’ha de reduir proporcionalment de manera que es
mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat ﬁxada com a “despesa a
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justiﬁcar”.
8.3.- L’import de coﬁnançament que s’atorgui a cada operació subvencionada, d’acord amb les
bases anteriors, té la condició de subvenció pública i, com a tal, pot ser revocada i reduïda
en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en les Bases Generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona o en aquestes bases especíﬁques.
Les subvencions atorgades tenen caràcter ﬁnalista i no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
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Novena.- Acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajut, si en el termini d’un mes el beneﬁciari no
manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i
especíﬁques ﬁxades que li siguin d’aplicació.
Desena.- Justiﬁcació
El termini per justiﬁcar la totalitat de les accions subvencionades és de tres mesos des de la
ﬁnalització del projecte Les entitats beneﬁciàries han de justiﬁcar l’aplicació de la subvenció
d’acord amb el que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i la normativa aplicable a l’execució dels fons FEDER dins el PO
FEDER de Catalunya 2014-2020.
L’entitat representant del PECT és la responsable de presentar còpia de les certiﬁcacions de
despesa carregades a SIFECAT1420 presentades com a justiﬁcació a la convocatòria
regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH per a PECT del FEDER i de
presentar la documentació requerida en els terminis establerts. També ha d’atendre els
requeriments d’informació i al·legacions, si s’escau.
L’entitat representant ha de presentar la certiﬁcació semestral les despeses prevista a l’ordre
GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH per a PECT del FEDER. La justiﬁcació de despeses
s’ha de realitzat amb total llibertat dins el període establert i a mesura que s’executin les
operacions, i informarà dels indicadors requerits. També facilitarà les informacions i les
comprovacions relatives a l’actuació objecte de la subvenció que li requereixi l’òrgan
competent. Així mateix, les entitats beneﬁciàries han de conservar en el seu poder i disposar
de tots els documents justiﬁcatius relacionats amb les despeses que hagin tingut lloc, així
com complir la normativa vigent de la Unió Europea i de l’Estat en matèria de contractació
pública. Aquestes obligacions, igualment, també li pertoquen a l’ens executor, quan sigui
diferent de l’entitat beneﬁciària.
D’acord amb l’article 70.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, un cop
transcorregut el termini màxim establert per a la justiﬁcació (31 de gener de 2021 i, en cas
de pròrroga, 31 de gener de 2024, sens perjudici de la seva ampliació) sense que s’hagi
presentat davant l’òrgan administratiu competent, s’ha de requerir l’entitat beneﬁciària
perquè, en el termini improrrogable de quinze dies hàbils, la presenti. La falta de presentació
de la justiﬁcació en el termini establert en aquesta base comporta l’exigència del
reintegrament i d’altres responsabilitats establertes en la Llei general de subvencions. La
presentació de la justiﬁcació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix
de les sancions que corresponguin d’acord amb la normativa aplicable.
A la ﬁnalització del projecte, l’ens beneﬁciari ha d’aportar còpia del certiﬁcat de ﬁnalització
de projecte amb la valoració tècnica i ﬁnancera dels resultats del PECT emès per l’ens
competent per resoldre la convocatòria, d’acord amb la base 20.4 de l’ordre GAH/95/2016, de
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26 d’abril del DGAPH per a PECT del FEDER.
Els beneﬁciaris poden presentar diferents comptes justiﬁcatius parcials a mesura que s’executi
la despesa subvencionada.
A l’efecte de la justiﬁcació, es poden presentar com a despesa justiﬁcada totes les despeses
imputables a l’activitat subvencionada d’acord amb la convocatòria regulada per l’ordre
GAH/95/2016, de 26 d’abril, del DGAPH .
En el moment de la justiﬁcació, adjunt al compte justiﬁcatiu segons el model normalitzat de la
Diputació de Tarragona, s’ha d’afegir una memòria breu del desenvolupament de l’operació i
de l’assoliment dels objectius recollits en la sol·licitud.
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Onzena.- Deﬁciències en la justiﬁcació
En el cas que els documents presentats com a justiﬁcació fossin incorrectes o incomplets,
s’ha de comunicar al beneﬁciari la necessitat d’esmenar-los o completar-los.
Dotzena.- Pagament
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, es poden realitzar
pagament parcials en proporció als justiﬁcants de la despesa que es presentin ﬁns al límit del
70 per cent de l’import concedit. El 30 per cent restant s’ha d’abonar un cop justiﬁcada
totalment l’actuació subvencionada d’acord amb els criteris de l’ordre GAH/95/2016, de 26
d’abril del DGAPH per a PECT del FEDER.
Tretzena.- Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda o
ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, bé
siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de
l’actuació subvencionada.
Catorzena.- Subcontractació
L’ens beneﬁciari d’aquesta subvenció ha de comunicar a la Diputació de Tarragona
l’autorització prèvia de la DGAPH per poder subcontractar total o parcialment el
desenvolupament d’aspectes concrets dels que conformen l’execució de l’activitat
subvencionada d’acord amb els criteris continguts en la convocatòria regulada per l’ordre
GAH/95/2016, de 26 d’abril. Les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec
del beneﬁciari de la subvenció.
Quinzena.- Modiﬁcació
Els beneﬁciaris no poden modiﬁcar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció
atorgada. En aquest cas, és d’aplicació la base 28 de les Bases Generals de Subvencions de
la Diputació de Tarragona.
Setzena.- Invalidesa, revocació i reintegrament
Correspon a la unitat responsable de la tramitació que determini la convocatòria del
procediment de concessió, la tramitació dels procediments d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, d’acord amb la normativa aplicable.
Dissetena.- Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els beneﬁciaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
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contractació es realitzi d’acord amb la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26
d’abril i amb la resta de normativa aplicable i s’obtingui l’autorització expressa de la
Diputació de Tarragona.
Tampoc no es pot concertar l’execució en els supòsits previstos a l’article 29.7 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Divuitena.- Veriﬁcació i control
Els comptes justiﬁcatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació
s’entenen com a documents suﬁcients per acreditar el destí de la subvenció concedida. No
obstant això, els beneﬁciaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que
pugui requerir la Diputació i a qualsevol altra actuació de comprovació i control ﬁnancer que
puguin dur a terme els òrgans de control competents, així com aportar tota la informació
que se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors.
L’ens beneﬁciari ha de comunicar a la Diputació qualsevol actuació de veriﬁcació i control que
s’efectuï en relació amb el projecte PECT objecte de coﬁnançament d’acord amb aquestes
bases.
Dinovena.- Obligació de difusió i publicitat
Els beneﬁciaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Tarragona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció.
Vintena.- Principis ètics i regles de conducta
Els beneﬁciaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets

estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries
per a una actuació independent i no condicionada per conﬂictes d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que
dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el
compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri
algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables,
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. En aquest sentit els beneﬁciaris que siguin entitats o
altres persones jurídiques no públiques als que s’atorgui una subvenció superior a
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10.000,00 € euros estan obligats a subministrar a la Diputació de Tarragona la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació de Tarragona les faci públiques en compliment de les obligacions establertes
en la legislació sobre transparència.
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L’incompliment de les obligacions anteriors comporta l’aplicació del règim sancionador previst
als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter
molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Vint-i-unena.- Obligacions generals dels beneﬁciaris
Amb caràcter general, i d’acord amb la normativa vigent aplicable, els beneﬁciaris de les
subvencions que regulen aquestes bases estan obligats a:
a) Complir l’objectiu, fer l’activitat que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justiﬁcar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat
i el compliment de la
ﬁnalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justiﬁcació de
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que
ﬁnancin les activitats subvencionades.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la
legislació general i sectorial aplicable al beneﬁciari.
e) Conservar els documents justiﬁcatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, seguiment i inspecció a efectuar per l’òrgan
concedent i a les de control ﬁnancer que pugui efectuar la intervenció de la Diputació.
Vint-i-dosena.- Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions està constituït per:
- Les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.
- Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de
13 de juny.
- L’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, convocatòria del DGAPH.
- Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
Vint-i-tresena.- Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de
Tarragona, i correspon a l’òrgan competent per a resoldre que determini la convocatòria, la
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resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució.
Vint-i-quatrena.- Vigència
Aquestes bases tenen vigència mentre no es modiﬁquin o deroguin de manera expressa.
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Disposició addicional
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte
previst a l’article 17- 3-b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
s’han de publicar en el Butlletí Oﬁcial de la Província de Tarragona, prèvia la seva remissió a
la Bases de Datos Nacional de Subvenciones.
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