
 
DILIGÈNCIA. Aquest document el va aprovar el ple en sessió de 21.1.2019 
El secretari de l'Ajuntament 
Ramon MIñambres Rebés 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS  A 
PERSONES QUE REALITZIN INICIATIVES DE CARÀCTER SOLI DARI I 
COOPERATIU. 
 
L'Ajuntament desitja promoure les activitats de les associacions que estan 
vinculades amb la solidaritat i la cooperació. Amb aquesta finalitat, cal establir 
les mesures de caràcter econòmic que els ens locals estan facultats per 
aplicar, mitjançant el mecanisme de les subvencions. 
 
Aquestes bases fixen els criteris generals i específics d’aplicació de les 
mesures adoptades, així com la regulació de llur atorgament. 
 
Article 1. Objecte i finalitat de les subvencions. 
 
1.1. L’objecte de les subvencions regulades en aquestes bases és: 
 
a. Distribuir, en tot o una part la consignació pressupostària anual entre totes 
les sol·licituds presentades per entitats sense ànim de lucre destinades a 
iniciatives de caire solidari i cooperatiu per tal d’ajudar al desenvolupament dels 
països en vies de desenvolupament. 
 
b. Potenciar que les entitats sense ànim del lucre del municipi col·laborin o 
portin a terme, directament o amb contrapart en el país de destí, projectes de 
cooperació al desenvolupament. 
 
1.2. Es garanteix l'atorgament d'una subvenció per a cada entitat sol·licitant 
sempre que sigui considerada actuació subvencionable d'acord amb el que 
preveuen aquestes bases. 
 
1.3. Aquestes subvencions són compatibles amb subvencions d'altres 
administracions i aportacions de particulars amb la mateixa finalitat sempre que 
el total d'aportacions no superi el 100% del cost de l'actuació. 
 
Article 2. Actuacions subvencionables. 
 
2.1. Són subvencionables els projectes que tinguin alguna de les finalitats 
següents: 
 
a. Fomentar els valors de tolerància, de justícia, de pau, de solidaritat amb els 
altres i de respecte cap a diferents formes de vida. 
b. Facilitar el coneixement i promoure la reflexió i debat sobre les causes de les 
desigualtats Nord-Sud i les possibles vies de solució. 
c. Fomentar la cooperació al desenvolupament com a via d’acció solidària. 
d. Generar pràctiques solidàries i de compromís actiu en la ciutadania dels llocs 
on s'actuï. 
e. Executar aquells projectes destinats a les poblacions amb les quals la Seu 
d’Urgell té un agermanament o relació solidària o a zones properes 
 
2.2. Si es preveu una execució per fases, cada fase ha de poder ser utilitzada 
de forma independent. 
 
2.3. No se subvencionaran despeses de funcionament normal de les entitats. 
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Tampoc les despeses de viatges i estades dels membres de les entitats, és a 
dir, dietes de qualsevol tipus. 
 
2.4. Els beneficiaris estaran obligats a gestionar i realitzar de forma directa els 
projectes subvencionats. Això implica que el control de l’execució l’hauran de 
fer persones vinculades directament a l’entitat, desplaçades al lloc on es durà a 
terme. 
 
2.5. Malgrat l’esmentat en el punt anterior, el sol·licitant podrà comptar amb 
una contrapart en el lloc on s'hagi de realitzar l'actuació. S'entén per contrapart 
la persona o entitat que està encarregada de vigilar l'execució de l'actuació 
sobre el terreny sota la supervisió de l'entitat o persona que la promou. 
 
Article 3. Convocatòries  
 
3.1. Les convocatòries es realitzaran en règim de concurrència competitiva per 
a determinar l'import que s'atorga a cada entitat. Aquestes s'aprovaran com a 
mínim anualment, d'acord amb les dotacions pressupostàries que, per aquest 
fi, estableixi el pressupost municipal. 
 
3.2. En el cas que en una convocatòria no s'hagi exhaurit la consignació inicial 
o hi hagi un increment de la partida pressupostàries es podran aprovar altres 
convocatòries  durant el mateix exercici. 
 
Article 4. Beneficiaris 
 
4.1. Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les Organitzacions No 
Governamentals (ONG. 
 
4.2. Es sol·licitants que siguin persones jurídiques han de complir els requisits 
següents: 
 

• No tenir afany de lucre. 
• Estar legalment constituïda. 
• Han de tenir entre els seus objectius la realització d’activitats dirigides a 

l’ajut als països en vies de desenvolupament. 
• Tenir la seu al municipi de la Seu d’Urgell. 
• Complir les altres els requisits del llibre tercer del Codi Civil de 

Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
• Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, 

Hisenda i Seguretat Social. 
 
4.3. No poden ser beneficiaris els sol·licitants que tinguin pendent de justificar 
subvencions atorgades en exercicis anteriors. 
 
4.4. No poden ser beneficiaris les entitats que es trobin en les causes que ho 
impedeixen d'acord amb la normativa sobre subvencions. 
 
Article 5. Sol·licituds. 
 
5.1. La convocatòria la farà la Junta de Govern Local. 
 



 
DILIGÈNCIA. Aquest document el va aprovar el ple en sessió de 21.1.2019 
El secretari de l'Ajuntament 
Ramon MIñambres Rebés 

5.2. Les sol·licituds es podran presentar dins de termini que estableixi la 
convocatòria. 
 
5.3. Les sol·licituds s'hauran de presentar en model normalitzat al registre de 
l'Ajuntament en qualsevol de les formes previstes a la normativa sobre 
procediment administratiu aplicable a les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
5.4. Les sol·licituds s'entendran referides sempre a projectes a realitzar 
íntegrament durant l'any en què es presentin i l'any següent. 
 
5.5. Cada sol·licitant només podrà presentar un màxim de 2 projectes per 
convocatòria. 
 
5.6. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l'acceptació 
d'aquestes bases. 
 
Article 6. Documentació. 
 
6.1. Amb la sol·licitud, l’entitat haurà d’adjuntar documentació acreditativa de la 
seva constitució i un projecte de cada activitat proposada. 
 
6.2. La documentació acreditativa de l'entitat serà, com a mínim la següent: 
 
a. Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud. Si no coincideix 
amb qui ostenta la representació legal, document acreditatiu de la delegació. 
b. Inscripció al registre d’entitats 
c. Còpia del NIF i fotocopia compulsada dels estatuts de l’entitat. 
d. Memòria de presentació de l’entitat. 
e. Declaració responsable de si han demanat o han obtingut altres ajuts per a 
la mateixa finalitat, i la comunicació d’haver rebut altres subvencions amb la 
mateixa finalitat. 
f. Autorització per tal que les altres administracions puguin facilitar a 
l'Ajuntament tota la informació sobre els ajuts sol·licitats. 
 
Els documents a), b) i c) només caldrà aportar-los el primer cop que es demani 
una subvenció a l'Ajuntament i si s'han fet canvis en la persona que la 
representi. 
 
6.3. Cada projecte tindrà una extensió màxima de 15 pàgines, inclourà un 
índex i en el contingut hi hauran de quedar reflectits, per aquest ordre, els 
punts següents: 
 
a. Justificació i objectius del projecte. 
b. Descripció del projecte, que inclourà: 
 
- Dades generals del projecte 
- Identificació del lloc previst de realització del projecte i plànol d'ubicació dins 
del país. 
- Recursos humans i materials del projecte 
- Justificació de que compleix els requisits per a ser actuació subvencionable 
- Persones responsables de la gestió del projecte i vinculació amb l'entitat. 
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- Si existeix, dades de la contrapart. 
• Nom de l'entitat 
• Identificació en el seu país d'origen 
• Estatuts 
• Representants 
• Acord de nomenament de representants 
• Memòria de les activitats desenvolupades al llarg de la seva vida 

 
c. Pressupost de despeses del projecte. 
d. Pressupost detallat d’ingressos del projecte amb totes les aportacions, 
incloent la subvenció sol·licitada. 
e. Mecanisme de seguiment i verificació del projecte. 
 
6.4. La suma de tots els ingressos previstos per al projecte mai pot superar el 
pressupost de despeses del projecte. Si dels documents que presenti el 
sol·licitant es dedueix que els ingressos superen les despeses, es considerarà 
que la petició de subvenció es redueix en la quantitat que pertoqui fins que es 
compleixi aquesta limitació. 
 
6.5. En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació descrita en els 
anteriors punts, es farà un requeriment formal i donarà un termini de deu dies 
hàbil a partir de la recepció de la motivació emesa pels serveis tècnics. En el 
cas que no es subsani s'entendrà per desistida la petició de subvenció. 
 
6.6. Si una entitat presenta més d'una sol·licitud en una convocatòria, podrà 
indicar si en prioritza alguna. 
 
6.7. Cas que en un any hi hagi més d'una convocatòria, a la segona 
convocatòria els interessats podran presentar-hi de nou una sol·licitud que 
hagin presentat en la primera convocatòria i que no hi ha obtingut subvenció. 
En aquest cas, només hauran de presentar els documents que canviïn sobre la 
sol·licitud inicial, llevat de la declaració de l'article 6.3.d, que s'haurà de 
presentar de nou en tot cas. 
 
Article 7. Criteris de valoració de les sol·licitud s. 
 
Per a valorar les sol·licituds es tindran en compte els aspectes següents: 
 
a. En relació amb l’entitat o associació: 
 
Tenir experiència en l'execució de projectes de desenvolupament: 2 punts per 
projecte amb un màxim d'un per any fins un màxim de 20 punts . 
 
b. En relació amb el projecte: 
 
b.1. Que la contrapart sigui un municipi, administració local, comunitat o 
organització local: fins a 15 punts , atenent al grau de consolidació i l'estructura 
formal de la contrapart. 
 
b.2. Incidència en les zones geogràfiques de provinença de persones 
immigrades al municipi de la Seu d’Urgell, fins a 10 punts , atenent al nombre 
de persones. 
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b.3. Incidència en qualsevol altra zona o país necessitat d’ajut d’emergència, 
conflicte bèl·lic o desastres naturals, fins a 10 punts , atenent a la gravetat de la 
situació. 
 
b.4. La planificació i la sostenibilitat en el temps i l’espai del projecte, fins a 10 
punts, atenent al benefici que suposin per a la població. 
 
b.5. Projectes destinats a crear infraestructures bàsiques i a preservar els drets 
dels col·lectius amb especial risc d’exclusió social (infants, dones, gent gran, 
etc...), fins a 20 punts, atenent al grau de cobertura d’aquestes necessitats a la 
zona afectada. 
 
b.6. Aquells projectes destinats a zones properes o a les poblacions amb les 
quals la Seu d’Urgell té un agermanament o relació solidària, fins a 15 punts, 
atenent a la intensitat de la relació. 
 
Article 8. Import de les subvencions. 
 
8.1. Inicialment, s'atorgarà subvenció per a un únic projecte de cada una de les 
persones sol·licitants. 
 
8.2. Cas que alguna persona hagi presentat sol·licitud per a dos projectes, als 
efectes de determinar l'import de les subvencions se seguiran els criteris 
següents: 
 

1. Si el sol·licitant ha manifestat la prioritat per una d'elles, s'atendrà 
aquesta en primer lloc. 

2. Si no ha manifestat prioritat, inicialment només es tindrà en compte la 
que hagi obtingut més puntuació. 

3. Si no ho indica, s'atorgarà a la que s'hagi presentat el primer lloc.  
 
8.3. La determinació de l’import atorgat inicialment per a cada sol·licitant es 
farà fent les operacions següents: 
 

• Es dividirà l’import total de la consignació previst per a aquestes 
subvencions entre el nombre total de punts atorgats a totes les 
persones sol·licitants. 

• Cas que una entitat hagi presentat més d'una sol·licitud, només es 
considerarà la que sigui prioritària aplicant les previsions de l'article 8.2 
d'aquestes bases 

• Aquesta operació donarà un un import per punt. 
• Es multiplicarà aquest import per punt pel nombre de punts obtingut per 

cada projecte. 
• Si l'import que pertocaria a un projecte supera el que s'ha sol·licitat, 

l'import de la subvenció es reduirà fins a l'import sol·licitat. 
• Si un cop feta la distribució inicial encara resta consignació, es faran les 

mateixes operacions amb les segones sol·licituds de les entitats que 
n'hagin presentat més d'una. 

 
8.4. Cas que alguna persona hagi presentat sol·licitud per a dos projectes i 
vulgui optar a la subvenció d'ambdós projectes, l'import de la subvenció per al 
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projecte seleccionat inicialment es distribuirà de manera proporcional entre els 
dos projectes prenent com a base el pressupost de les actuacions de cada 
sol·licitud. 
 
8.5. Les subvencions seran compatibles amb altres ajuts o subvencions, 
públics o privats, i amb ingressos propis de l'actuació sempre que la suma dels 
imports rebuts per aquest concepte no superi el cost total del projecte. 
 
Article 9. Anàlisi dels documents i valoració inici al. 
 
9.1. Un cop rebudes totes les peticions, els Serveis Municipals comprovaran la 
documentació presentada. 
 
9.2. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, 
l'Ajuntament atorgarà a l’entitat un termini de 10 dies hàbils, comptadors des 
del moment que se li notifiqui, per esmenar l’error o mancança. La no 
presentació de la documentació requerida, suposarà l’exclusió del projecte. 
 
9.3. Un cop rebuda tota la documentació o transcorregut el termini citat a 
l'article anterior, els Serveis Municipals farà un informe amb el contingut 
següent: 
 

• Comprovació de que els sol·licitants compleixen els requisits previstos 
en aquestes bases. 

• Determinació de si les propostes es poden considerar accions 
subvencionables d'acord amb aquestes bases. 

• Proposta d'exclusió de les peticions que no s'adaptin al que preveuen 
aquestes bases. 

• Proposta inicial de puntuació de cada projecte d'acord amb aquestes 
bases. 

• Proposta inicial de distribució de l'import de subvenció de cada projecte 
d'acord amb aquestes bases. 

 
Article 10. Proposta d'atorgament. 
 
10.1. Les sol·licituds amb l'informe del Servei de Solidaritat i Cooperació es 
presentaran a l'òrgan col·legiat previst a l'art. 125.1 del Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. Aquest òrgan el formaran: 
 

• La persona que ocupi la Regidoria de Solidaritat o equivalent. 
• 3 regidors a designar per la JGL procurant que hi participin persones del 

màxim nombre de grups polítics possible. 
• La persona que treballi a l'Ajuntament encarregada del servei de 

Solidaritat. 
• La persona que ocupi el lloc de treball de Secretaria de l'Ajuntament. 
• La persona que ocupi el lloc de treball d'Intervenció de l'Ajuntament. 

 
10.2. Aquesta comissió farà la proposta d'atorgament. Si aquesta proposta 
segueix la valoració inicial del servei de Solidaritat de l'Ajuntament, no haurà de 
contenir altra justificació; si la canvia, haurà de justificar-ho. 

 
10.3. Aquest òrgan farà una proposta inicial que inclogui: 
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1. Proposta de sol·licituds admeses. 
2. Proposta de sol·licituds excloses. 
3. Proposta inicial de puntuació de cada projecte d'acord amb aquestes 

bases. 
4. Proposta inicial de distribució de l'import de subvenció de cada projecte 

d'acord amb aquestes bases. 
 
Si aquesta proposta segueix la previsió del servei de Solidaritat de 
l'Ajuntament, no haurà de contenir altra justificació; si la canvia, haurà de 
justificar-ho. 
 
10.4. Aquesta proposta es notificarà a tots els sol·licitants per tal que, en el 
termini de 10 dies, puguin presentar-hi al·legacions. 
 
10.5. Si hi ha al·legacions, el Servei Solidaritat farà un informe assistit, si cal, 
per les persones titulars de la Secretaria i Intervenció i el presentarà a l’òrgan 
esmentat per tal que faci la proposta de resolució. 
 
10.6. La resolució sobre l'atorgament o denegació correspon a la Junta de 
Govern Local. Si el pressupost està aprovat, l'acord d'atorgament o denegació 
de les subvencions el prendrà la Junta de Govern Local en un termini màxim de 
2 mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. Si no està 
aprovat, el prendrà tan aviat com hagi quedat aprovat definitivament el 
pressupost. 
 
10.7. Si el beneficiari no recorre l'acord d'atorgament, s'entendrà que accepta la 
subvenció atorgada. 
 
Article 11. Canvis d'objecte. 
 
11.1. No es permeten canvis de destinació en les subvencions concedides, a 
excepció de casos justificats i prèvia petició per escrit. En aquest cas, 
s'analitzarà si la proposta es subvencionable segons el que preveuen aquestes 
bases i es puntuarà la nova proposta d'acord amb els criteris indicats en 
aquestes bases. En tot cas, l'import de la subvenció per al nou projecte serà el 
menor dels dos que resulti de fer els càlculs citats. 
 
11.2. Els beneficiaris poden demanar que s'introdueixin canvis puntuals en el 
projecte que no en desvirtuïn els trets essencials que van justificar 
l'atorgament. Els canvis hauran de ser acceptats per l'Ajuntament i hauran 
d'explicar-los a la memòria citada a l'article 13. 
 
Article 12. Informació. 
 
12.1. En qualsevol moment, l'Ajuntament pot demanar als beneficiaris 
informació concreta o aclariments sobre el desenvolupament dels projectes 
subvencionats. 
 
12.2. Els beneficiaris estaran obligats a facilitar aquesta informació. 
 
12.3. L’Ajuntament podrà comprovar in situ l'estat d'execució del projecte en 
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qualsevol moment. 
 
Article 13. Justificació. 
 
13.1. Per justificar la subvenció i poder continuar optant a noves subvencions, 
els beneficiaris hauran de presentar a l'Ajuntament abans del 31 de gener de 
l’any següent d’execució del projecte una Memòria de l’execució del projecte i 
dels resultats obtinguts en relació a les previsions del projecte. 
 
13.2. Aquesta memòria tindrà un màxim de 15 planes i haurà de contenir el 
contingut següent presentat pel mateix ordre: 
 
a. Breu descripció del projecte desenvolupat i de la seva adaptació a la 
sol·licitud presentada. 
b. Avaluació de l'impacte del projecte . 
c. Avaluació del projecte presentat i dels resultats 
d. Balanç econòmic que contingui aquest dos apartats: 
 

d.1- Relació de despeses executades (nom del proveïdor, NIF, 
Descripció de la despesa, base, IVA, Total,...) i original dels justificants 
legals de les despeses executades. 
d.2- Relació d'ingressos: import i % de les quotes d'associats que 
s'aplica al projecte , ingressos per activitats (venda de productes o 
serveis), subvencions públiques o privades. 

 
e. Documents justificatius de canvi de moneda, si n'hi ha hagut. Si no es 
presenten, des de l’Ajuntament farà el canvi amb la mitja anual 
 
13.3. Com a complement, l'Ajuntament podrà requerir a tots o algun dels 
beneficiaris que aportin els llibres de comptabilitat que estiguin obligats a portar 
en aplicació de la normativa vigent a cada moment. 
 
13.4. Si la documentació és incomplerta, l’Ajuntament requerirà al beneficiari 
per tal que en el termini de 10 dies hàbils presenti els documents o aclariments 
que faltin. 
 
13.5. Si no els presenta, la subvenció es revocarà o, si és el cas, el seu import 
es reduirà en la part proporcional que correspongui. 
 
Article 14. Pagament. 
 
14.1. Un cop comprovada la documentació, la intervenció de l'Ajuntament farà 
un informe indicant si es pot pagar o no i l'import. A la vista d'aquest informe, la 
Junta de govern, previ informe de la intervenció municipal, acordarà el 
pagament de la subvenció. 
 
14.2. L'import a pagar podrà ser menor al de l'atorgament en els casos 
previstos per la llei, entre els quals hi consten els següents: 
 
a. Que la despesa no tingui la consideració de subvencionable 
b. Que es comprovi que el sol·licitant ha fet qualsevol modificació, alteració, 
falsedat o ocultació en les dades aportades. 
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c. Que el conjunt dels ingressos obtinguts per a l’execució del projecte, ja sigui 
d’origen privat o públic, sigui superior al 100 % de les despeses justificades. 
d. Que el resultat obtingut a l'activitat sigui manifestament insuficient en relació 
a les previsions del projecte. 
e. Que les activitats realitzades hagin promogut o justificat conductes 
irrespectuoses o antidemocràtiques. 
 
Article 15. Bestretes. 
 
15.1. Si el beneficiari ho demana, es podran atorgar bestretes, prèvia petició, 
en els termes previstos en la Llei general de subvencions i el seu Reglament. 
 
15.2. L’import màxim de la bestreta serà del 80 % de la subvenció. 
 
15.3. Si, finalment, no es justifica tota la despesa necessària per a obtenir la 
subvenció, el beneficiari haurà de retornar a l’Ajuntament la diferència en el 
termini que aquest li atorgui. 
 
15.4. Si no ho fa, l’Ajuntament podrà compensar el deute amb altres, presents 
o futurs, que l’Ajuntament tingui amb l’entitat. A més, l’entitat no podrà obtenir 
bestretes per a altres projectes. 
 
Article 16. Renúncia  
 
16.1. Els beneficiaris poden renunciar de forma expressa, i motivada a tot o 
una part de la subvenció atorgada. La renúncia es formalitzarà presentant un 
escrit a l’Ajuntament.  
 
16.2. A la vista dels documents presentats, els Serveis Municipals faran un 
informe. En base a aquest informe la Junta de Govern Local prendrà l'acord 
que pertoqui. 
 
Article 17. Revocació. 
 
17.1. L’Ajuntament podrà revocar la subvenció per alteració, falsedat o 
ocultació en les dades aportades pel sol·licitant, l'incompliment d'aquestes 
bases i en els casos previstos en la normativa general sobre subvencions. 
 
17.2. L’Ajuntament podrà revocar la subvenció en els casos següents: 
 

• Alteració, falsedat o ocultació en les dades aportades pel sol·licitant. 
• Si les activitats realitzades hagin promogut o justificat conductes 

irrespectuoses o antidemocràtiques. 
• Si no es presenten els justificants dins del termini previst. 
• Si el beneficiari ha incomplert aquestes bases. 
• En els casos previstos en la normativa general sobre subvencions. 

 
17.3. La revocació seguirà els tràmits següents: 
 

1. Informe dels Serveis Municipals que justifiqui les causes i l'import a 
revocar. Si cal, s'incorporarà informe de Intervenció de l'Ajuntament.  

2. Acord inicial de la Junta de Govern Local.  



 
DILIGÈNCIA. Aquest document el va aprovar el ple en sessió de 21.1.2019 
El secretari de l'Ajuntament 
Ramon MIñambres Rebés 

3. Atorgament a l'interessat d'un termini d'audiència de 10 dies per tal que 
pugui presentar al·legacions.  

4. Informe dels Serveis Municipals sobre les al·legacions presentades i les 
quantitats pagades. 

5. Acord de la Junta de Govern Local. Cas que l'acord sigui de revocació 
de la subvenció inclourà el requeriment d'un termini d'un mes per a 
retornar les quantitats pagades.  

 
17.4. La revocació podrà ser total o parcial i implicarà la devolució total o 
parcial que pertoqui. L'Ajuntament podrà compensar l'import a retornar amb 
deute que pugui tenir envers l'interessat. 
 
Article 18. Informació i control.  
 
18.1. En qualsevol moment, l'Ajuntament pot demanar als beneficiaris 
informació concreta o aclariments sobre les sol·licituds presentades. 
 
18.2. Els beneficiaris estaran obligats a facilitar aquesta informació. 
 
18.3. L’Ajuntament podrà comprovar in situ l'estat de l'activitat econòmica en 
qualsevol moment, durant l’any natural d’atorgament de la subvenció per tal de 
verificar les condicions per la qual es va concedir la subvenció. 
 
Article 19. Responsabilitat  
 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell no assumeix cap responsabilitat sobre 
l’actuació del beneficiari ni pels danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li 
durant el període de realització de l’activitat subvencionada, ni tampoc pels que 
pugui ocasionar a tercers. 
 
Article 20. Obligacions dels beneficiaris  
 
Les persones beneficiaries hauran de complir les obligacions següents, durant 
l’any natural de la concessió:  
 
1. Complir els requisits recollits en aquestes bases. 
2. Complir amb els terminis i condicions establerts en la convocatòria. 
3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans 
competents, aportant tota la informació que els sigui requerida.  
4. Estar al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.  
5. Complir qualsevol altra obligació que es derivi d'aquestes bases i de les 
disposicions generals vigents.  
6. Consignar la llegenda amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d’Urgell i el 
logotip de l’Ajuntament de La Seu d'Urgell en tota la documentació i 
propaganda escrita o gràfica de l'activitat subvencionada. 
 
Article 21. Obligacions de l'Ajuntament  
 
Segons el RD 828/2013 de 25 d’octubre de 2013, l'Ajuntament està obligat a 
realitzar una declaració a l'Agència Tributària on relacionarà a totes les 
persones o entitats que hagin rebut una subvenció, independentment del seu 
import. 
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Article 22. Protecció de dades. 
 
22.1. La presentació de la sol·licitud implica que el sol·licitant, es compromet al 
compliment de les previsions legals contingudes a la Llei Orgànica 15/1999 de 
13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, en relació a la 
recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció objecte i, 
per tant, exonerant l'Ajuntament de qualsevol responsabilitat derivada del seu 
incompliment per part del beneficiari. 
 
22.2. En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999 es fa constar que 
les dades personals derivades del compliment de les obligacions previstes a la 
Llei 38/2003 General de Subvencions per al control i justificació de la destinació 
de la quantia de les subvencions atorgades per l’Ajuntament de La Seu d'Urgell 
seran incorporades als fitxers de gestió administrativa de l'Ajuntament amb la 
finalitat abans exposada. 
 
22.3. En compliment del previst a l’Art. 20 de la Llei de Subvencions, 
l'Ajuntament comunicarà aquestes dades a les altres administracions públiques 
que li ho demanin per al control d'altres subvencions sol·licitades pels 
beneficiaris. 
 
Article 23. Altra normativa. 
 
23.1. En tot el que no prevegin aquestes bases serà d'aplicació el que preveu 
la normativa que regula les subvencions de les administracions públiques. 
 

• 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 

del la Llei general de subvencions. 
• L'Ordenança General en matèria de subvencions de l'Ajuntament. 
• El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament 

d'obres i serveis dels ens locals. 
• Les bases d'execució del pressupost de cada any. 

 
23.2. Els sol·licitants podran demanar als serveis municipals aclariment dels 
dubtes sobre la interpretació i aplicació d'aquestes normes en relació a la seva 
sol·licitud. A la vista de la sol·licitud, els serveis municipals afectats faran un 
informe i la Junta de Govern Local resoldrà sobre la petició presentada. El 
contingut de l'acord de la Junta de Govern Local municipal serà vinculant per a 
l'Ajuntament sempre que la informació facilitada pel sol·licitant sigui complerta i 
veraç. 
 
DISPOSICIÓ. Aquestes bases substitueixen les que va aprovar el ple en sessió 
de 14.03.2016 (Expedient SE-BSU-2016/002.) 
 


