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AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT
RESOLUCIÓ
VCP/770/2010, de 16 de març, per la qual s’aproven i es fan públiques les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a impulsar projectes
a iniciativa dels ens locals que tinguin com a objectius la sensibilització i difusió
en l’àmbit de la solidaritat internacional, la cooperació al desenvolupament i les
relacions nord-sud, dirigida a la ciutadania del seu territori i s’obre la convocatòria
pública per a la presentació de sol·licituds per a l’any 2010.
Aquestes bases reguladores s’emmarquen en la línia d’educació i capacitats del Pla
director de cooperació al desenvolupament 2007-2010 de la Generalitat de Catalunya.
Dins la prioritat d’impulsar l’educació per al desenvolupament en l’educació formal,
no formal i informal, així com la sensibilització social, es contempla el suport a
activitats d’educació informal i sensibilització impulsades pels ens locals, a través
d’una convocatòria específica de subvencions.
La proximitat dels ens locals amb la seva ciutadania converteix els ajuntaments
en actors idonis per fomentar la participació i fer arribar les polítiques de cooperació
al desenvolupament de manera molt directa. Aquesta proximitat és especialment
eficient quant fem referència a la sensibilització, on els ens locals hi tenen un paper
rellevant. És per aquest motiu que es vol oferir als ens locals una opció més per
fer arribar la sensibilització en cooperació al desenvolupament de la manera més
eficient possible.
Per tot el que s’ha expressat, el Consell d’Administració de l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament (ACCD d’ara en endavant), en la seva reunió
d’11 de desembre de 2009, va aprovar, d’una banda, les línies mestres de les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a impulsar projectes a
iniciativa dels ens locals que tinguin com a objectius la sensibilització i difusió en
l’àmbit de la solidaritat internacional, la cooperació al desenvolupament i les relacions nord-sud, dirigida a la ciutadania del seu territori i, per l’altra, va autoritzar
la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a impulsar projectes a
iniciativa dels ens locals que tinguin com a objectius la sensibilització i difusió en
l’àmbit de la solidaritat internacional, la cooperació al desenvolupament i les relacions
nord-sud, dirigida a la ciutadania del seu territori corresponents a l’any 2010.
Atès el que disposen els articles considerats de legislació bàsica de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 87 i següents del Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, en tot el que no contradigui els esmentats preceptes de legislació bàsica;
Atès el que disposa l’article 3.2.a) del Decret 236/2003, de 8 d’octubre, pel qual
s’aproven els Estatuts de l’ACCD;
En virtut de l’autorització del Consell d’Administració de l’ACCD de data 16 de
març de 2007 al Vicepresident d’aquest Consell i amb l’informe previ de l’assessoria jurídica,
RESOLC:
Article 1
Aprovar i donar publicitat a les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a impulsar projectes a iniciativa dels ens locals que tinguin com
a objectius la sensibilització i difusió en l’àmbit de la solidaritat internacional, la
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cooperació al desenvolupament i les relacions nord-sud, dirigida a la ciutadania
del seu territori, que s’adjunten a l’annex d’aquesta Resolució.
Article 2
Obrir convocatòria pública, per a l’any 2010, per a la presentació de sol·licituds
per a l’obtenció de les subvencions que preveu aquesta Resolució.
Article 3
El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir de la data de publicació d’aquesta Resolució al DOGC.
Article 4
L’import total màxim de les subvencions a concedir és de 600.000 euros per a
l’exercici 2010 a càrrec de les partida pressupostària 6880D/48200013, Educació i
Capacitats. L’atorgament d’aquestes subvencions queda condicionat a les disponibilitats pressupostàries.
Article 5
Contra aquesta Resolució o les seves bases, que posaen fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs
de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada d’acord amb el que disposen
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació al DOGC, o bé directament
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius, de conformitat amb el que estableix l’article 8.3 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos, a comptar des de la data de la publicació de la Resolució al DOGC.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga la Resolució VCP/293/2009, de 5 de febrer, de publicació de les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a impulsar projectes a
iniciativa dels ens locals que tinguin com a objectius la sensibilització i difusió
en l’àmbit de la solidaritat internacional, la cooperació al desenvolupament i les
relacions nord-sud, dirigida a la ciutadania del seu territori i s’obre la convocatòria
pública per a la presentació de sol·licituds per a l’any 2009.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Resolució entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 16 de març de 2010
DAVID MINOVES I LLUCIÀ
Vicepresident del Consell d’Administració
ANNEX
Bases reguladores de les subvencions
—1 Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions a projectes destinats a
impulsar iniciatives dels ens locals que tinguin com a objectius la sensibilització i
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difusió en l’àmbit de la solidaritat internacional, la cooperació al desenvolupament
i les relacions nord-sud, dirigida a la ciutadania del seu territori.
—2 Requisits dels beneficiaris
2.1 Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments, els consells
comarcals i les entitats municipals descentralitzades de Catalunya, ja sigui mitjançant
la presentació individual o bé mitjançant la presentació en concertació amb altres
ajuntaments, entitats o consells de solidaritat catalans.
2.2 Els beneficiaris d’aquestes subvencions han de complir els requisits següents:
a) Disposar de capacitat logística, recursos humans, materials i experiència per
garantir els objectius del projecte que es demana subvencionar.
b) Estar al corrent de les obligacions derivades de subvencions percebudes de
la Generalitat en exercicis anteriors.
c) Així mateix, en consonància amb el que estableix l’article 90 bis del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, afegit per l’article 35 de la Llei
26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, l’òrgan
concedent d’aquests ajuts denegarà la concessió d’ajuts a entitats els directius de les
quals, entenent per directiu o directiva la persona que exercita funcions executives
i d’administració, percebin remuneracions que, segons el criteri motivat de l’òrgan
concedent, i atenent les circumstàncies de l’entitat i del perceptor de la remuneració, siguin manifestament desproporcionades. Aquesta regla es pot excepcionar de
manera motivada, en els termes previstos en el mateix article 90 bis. Amb aquesta
finalitat, els ens sol·licitants dels ajuts, per poder ser beneficiaris d’aquests, han
de donar publicitat de les remuneracions que percep el seu personal directiu en la
memòria que s’adjunta amb llurs estats comptables i també, d’acord amb allò previst
a l’article 92.2.i) del mateix Text refós, epígraf afegit per l’article 36 de la mateixa
Llei 26/2009, han de fer una declaració responsable que ha d’abastar les remuneracions que percep el personal directiu de l’entitat subvencionada, el compromís de
mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període de vigència
de l’ajut, l’estructura retributiva esmentada i el compromís de compliment de les
regles que figuren a l’article 90 bis esmentat.
Es podrà substituir la concreció expressa de les remuneracions del personal
directiu per una referència expressa al lloc on aquestes remuneracions s’han fet
públiques.
—3 Dimensions de l’Educació per al Desenvolupament
La finalitat d’aquestes bases reguladores és donar suport als projectes que s’incloquin en alguna d’aquestes quatre dimensions de l’Educació pel Desenvolupament:
1) Sensibilització: són aquelles accions puntuals i a curt termini. Constitueixen
el primer pas per la conscienciació. Permeten despertar la consciència crítica i les
pràctiques solidaries enumerant les causes de les injustícies i desigualtats nord-sud
però no profunditza en aquestes ni en les seves propostes de transformació. El públic
objecte és ampli i molt generalista.
2) Educació i formació: són accions a mig-llarg termini. És un procés educatiu
que pretén formar en continguts, habilitats i valors i que permet profunditzar en
l’anàlisi de les causes de la pobresa i en les propostes de canvi. Contempla el cicle
informació, comprensió i acció.
3) Investigació i reflexió: és aquella dimensió clau per el model transformador
de cooperació, el seu objectiu és analitzar en profunditat la problemàtica del desenvolupament i fonamentar les varies propostes per promoure el desenvolupament
humà.
4) Incidència política i mobilització social: són el conjunt d’accions d’informació,
diàleg, pressió i/o denúncia que les ONGD realitzen de cara a la societat en general
o a les institucions amb capacitat de decisió en tot allò que afecta a les relacions
nord-sud. La finalitat d’aquestes accions és promoure la defensa dels col·lectius més
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vulnerables i influir de forma positiva en les relacions entre els pobles.
Així mateix, els projectes han de tenir en compte els objectius transversals que
contempla el Pla director de cooperació al desenvolupament 2007-2010 i que són
següents:
a) Promoció del respecte integral i la consolidació dels drets humans, la governança democràtica i l’enfortiment del teixit social.
b) Promoció de l’equitat entre dones i homes mitjançant l’aplicació de la perspectiva de gènere.
c) Promoció de la sostenibilitat del desenvolupament en la triple dimensió: social,
econòmica i ambiental.
—4 Requisits dels projectes
Els projectes que es presentin han de complir els següents requisits:
a) Que hi hagi coherència amb els objectius establerts i l’acció proposada i claredat amb la formulació del projecte i el pressupost presentat.
b) Que prevegin un seguiment i avaluació de l’impacte i assoliment dels objectius
del projecte.
c) Que les activitats, els materials i altra documentació o acció de difusió derivats
del projectes siguin, com a mínim, en llengua catalana.
—5 Projectes exclosos
No són objecte d’aquestes bases reguladores les següents tipologies de projectes:
a) Intercanvis, colònies i estades d’infants i/o joves.
b) Actuacions que tinguin com a finalitat la recollida de fons per al suport exclusiu
al funcionament ordinari i a l’estructura de l’ens local.
c) Actuacions exclusivament enfocades a la promoció del propi ens local, és a
dir, aquelles actuacions que es limitin a transmetre informació sobre els serveis o
projectes municipals, sense estimular el debat ciutadà i la recollida d’aportacions
per part de la ciutadania en la matèria objecte d’aquestes bases reguladores.
d) Projectes exclusivament orientats a la integració d’immigrants i que no comportin cap vessant de cooperació o relacions Nord-sud.
—6 Nombre de projectes
Cada sol·licitant podrà presentar un màxim de dos projectes, amb independència
que s’hagi presentat individualment o en concertació amb altres entitats.
—7 Projectes presentats en concertació
7.1 Els ajuntaments, els consells comarcals i les entitats municipals descentralitzades de Catalunya podran presentar projectes en concertació amb altres
ajuntaments, entitats o consells de solidaritat catalans.
7.2 Els ens locals que es presentin de manera conjunta hauran de complir, cadascun individualment, els requisits i la resta de condicions establertes en aquestes
bases per poder ser beneficiaris de les subvencions.
7.3 S’entén per concertació quan les entitats acorden formalment desenvolupar
un projecte de manera conjunta, amb diferenciació de responsabilitats i independentment que hi hagi o no aportació econòmica per al projecte per part de totes les
parts integrants del concert. Tanmateix, hi haurà d’haver una aportació per part
de cada entitat que haurà de ser individualitzable i susceptible de ser valoritzada
econòmicament i directament vinculada al projecte que es demana de finançar
(terrenys, locals, equips, materials, serveis, recursos humans).
Un ens local serà l’únic responsable davant de l’ACCD de la justificació de les
despeses derivades de l’eventual subvenció i serà el responsable de rescabalar de
la resta d’entitats en concert, els justificants de les despeses vinculats al projecte i
de posar en coneixement d’aquests les exigències i obligacions que es derivin de
l’eventual subvenció atorgada per l’ACCD. Per tot, l’ACCD considerarà ens local
líder a aquell que presenti la sol·licitud de subvenció i serà aquest qui presenti els
informes i les justificacions establertes en aquestes bases.
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7.4 Així mateix, en el supòsit que el concert sigui entre ajuntaments, consells
comarcals i entitats municipals descentralitzades de Catalunya entre ells o amb
entitats, caldrà que aportin l’original o còpia compulsada de l’acord signat entre
tots els participants en què s’acreditin i detallin les actuacions que realitzarà cada
part i en què es comprometin a executar el projecte de manera conjunta, així com
detall de l’import de l’eventual subvenció que gestionarà cada ens local. En l’acord
també s’haurà de designar quin dels ens locals actuarà com a líder o representant
davant l’ACCD. En l’acord també haurà de constar el compromís de no dissoldre
l’agrupació mentre no s’hagi desenvolupat el projecte i no hagi transcorregut el
termini de prescripció de les obligacions que se’n deriven, d’acord amb el que
determina l’article 11.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
7.5 En el supòsit que el concert sigui entre ajuntaments, consells comarcals i
entitats municipals descentralitzades de Catalunya amb Consells de Cooperació,
en lloc de l’acord que es regula en l’apartat anterior serà suficient la presentació
de l’acta del Consell de Cooperació o l’Acord de Govern corresponent en què es
prengui la decisió de treballar de manera concertada.
—8 Durada dels projectes
Les subvencions es podran atorgar tant a projectes ja iniciats com a molt abans
l’1 de gener de l’any en què s’obri convocatòria i no acabats com als que estiguin
pendents de realització a data de publicar-se la corresponent convocatòria de subvencions al DOGC. En aquest últim cas, els projectes s’han d’iniciar no més tard
del 31 de desembre de l’any en què s’obri convocatòria.
La durada màxima de les activitats finançades per l’ACCD és de 12 mesos.
Tanmateix i davant de casos excepcionals i justificats, l’ACCD podrà autoritzar
una pròrroga d’aquest termini a fi d’adaptar les actuacions al cronograma executiu,
sense que d’aquesta modificació es puguin derivar nous compromisos econòmics
per part de l’ACCD.
—9 Import de les subvencions
9.1 L’import màxim total que es pot sol·licitar per projecte no pot ser superior a
20.000 euros, independentment que el projecte hagi estat presentat a títol individual
o en concertació. En el supòsit que només es presenti un únic projecte, es podrà
sol·licitar fins a un màxim de 30.000 €.
9.2 L’ACCD subvenciona fins a un màxim del 50% del pressupost total del projecte mentre que l’import restant ha de ser finançat amb fons procedents del mateix
ens local sol·licitant o per altres organismes o institucions, públics o privats.
9.3 L’import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser de tal quantia
que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajuts superi el cost
de l’activitat subvencionada. En el cas que es produeixi aquest supòsit, l’ens local
ha de reformular el projecte tenint en compte el nou import global que resulti de la
suma de les subvencions concedides i comunicar-ho a l’ACCD així que es produeixi
la circumstància.
—10 Sol·licituds i documentació
10.1 Les sol·licituds es presentaran en format paper i en suport electrònic (en
CD) al registre de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Veneçuela, 105, 1a planta, 08019 Barcelona, horari de dilluns a divendres de 9 h. a 15 h.)
mitjançant el model normalitzat que es facilita per l’Agència a través de la pàgina
web de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (http://www.cooperaciocatalana.net). Les sol·licituds també es poden presentar en qualsevol registre
dels que preveu 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, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Les sol·licituds es poden presentar també a les oficines de correus, dins d’un sobre
obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari o funcionària
de correus abans de ser certificada.
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Davant de qualsevol incidència o diferència entre els impresos presentats en format
paper o els presentats en suport electrònic, sempre preval la sol·licitud presentada
per registre públic. És obligatori presentar els impresos en paper dins el termini
per optar per la convocatòria.
10.2 S’ha de presentar una sol·licitud per a cada projecte i cal adjuntar-hi la
documentació següent:
a) Declaració responsable del regidor/a o de la persona responsable del Departament corresponent sobre si s’ha demanat o s’han obtingut altres subvencions o
aportacions amb la mateixa finalitat. S’ha de presentar una Declaració per a cadascun dels projectes que es presenti a finançament i, en cas que hi hagi l’esmentat
cofinançament, cal indicar la procedència i el volum d’aquest finançament. Segons
model normalitzat que es facilita per l’Agència a través de la seva pàgina web.
b) Memòria de la regidoria o del departament corresponent sobre les activitats
de sensibilització i educació pel desenvolupament dels dos exercicis anteriors.
En el supòsit que l’ens local s’hagi presentat a convocatòries de l’ACCD de l’any
anterior a què s’obre convocatòria, aleshores serà suficient amb la presentació de
la memòria del darrer exercici.
c) Original de l’imprès de sol·licitud de transferència bancària de l’ens local
sol·licitant, on s’indiqui el compte corrent on s’ha d’ingressar l’import de la subvenció. Segons model normalitzat que es facilita per l’Agència a través de seva
pàgina web.
d) En el supòsit de projectes presentats en concertació cal presentar l’original o
còpia compulsada de l’Acord o l’Acta del Consell, segons els termes que s’estableixen
en l’apartat 7.4 i 7.5 de l’annex d’aquestes bases reguladores.
e) Declaració responsable que concreti les remuneracions que percep el personal directiu de l’entitat subvencionada, com també el compromís de l’entitat de
mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període de vigència
de l’ajut, l’estructura retributiva esmentada, i el compromís de complir amb les
regles establertes a l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya.
Quan l’entitat sol·licitant sigui un ens local de base territorial es podrà substituir la
concreció expressa de les remuneracions del seu personal directiu per una referència
expressa al lloc on aquestes remuneracions s’han fet públiques.”
10.3 Tota la documentació esmentada en aquest apartat, així com la sol·licitud
de subvenció i altra documentació o memòries que es generin arran de l’eventual
subvenció aniran degudament signades pel Regidor/a o en el cas dels Consells Comarcals i/o entitats la persona Responsable del Departament corresponent i seran
originals o còpies degudament autenticades.
10.4 No caldrà presentar una altra vegada els documents que estiguin a disposició de l’ACCD i que encara siguin vigents. En aquest cas només caldrà aportar una certificació del Regidor/a o de la persona Responsable del Departament
corresponent en què s’indiquin els documents que continuen vigents a data de la
presentació de la sol·licitud.
10.5 Les sol·licituds s’han de presentar completes, degudament emplenades,
segons les indicacions de la guia d’instruccions, i dins de termini. Els sol·licitants
que no presentin la documentació completa seran requerits a fi que en el termini
improrrogable de deu dies hàbils, comptats tal i com disposa en l’art. 48.1 de Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, aportin la documentació faltant, amb la indicació
que si no ho fes es considerarà que desisteix de la petició i es dictarà la corresponent
resolució de desestiment d’acord amb el que s’estableix a l’article 71.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
10.6 La presentació de la sol·licitud de subvenció significa la plena acceptació
d’aquestes bases.
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—11 Criteris de valoració
Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els criteris següents,
segons siguin ajuntaments i/o entitats municipals descentralitzades (EMD d’ara en
endavant), o consells comarcals:
Dimensió 1. Capacitats de l’ens local (30 punts)
Criteri 1 Participació en organitzacions i xarxes locals, nacionals o internacionals,
relacionades amb la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional
(4 punts).
Criteri 2 Experiència de treball en projectes de sensibilització i educació pel
desenvolupament (8 punts).
Criteri 3 Capacitat de gestió en relació al projecte presentat (4 punts).
Criteri 4 Aposta de l’ens local per la cooperació i educació pel desenvolupament
(14 punts).
Dimensió 2. Pertinença (35 punts)
Criteri 5 Integració de l’acció en l’estratègia de cooperació/sensibilització de
l’ens local (10 punts).
Criteri 6 Integració de l’entorn local en l’actuació (15 punts).
Criteri 7 Adequació de la proposta presentada al objectius transversals del Pla
Director de la Cooperació Catalana vigent especificats a les bases de la convocatòria (3 punts).
Criteri 8 Participació de les persones destinatàries en el projecte i claredat i
estratègia en la selecció de les mateixes (7 punts).
Dimensió 3. Eficàcia (20 punts)
Criteri 9 Consideració dels projectes presentats en concert (5 punts).
Criteri 10 El projecte preveu un efecte multiplicador i contempla una estratègia
de comunicació i/o difusió detallada (5 punts).
Criteri 11 Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats a assolir
(5 punts).
Criteri 12 Adequació dels mecanismes de seguiment, control i avaluació, amb
la inclusió d’indicadors objectivament verificables (5 punts).
Dimensió 4. Sostenibilitat (5 punts)
Criteri 13 Elements d’innovació i creativitat de la proposta (2 punts).
Criteri 14 Elements que possibiliten la continuïtat de l’acció per part de la població
beneficiària (3 punts).
Dimensió 5. Eficiència (10 punts)
Criteri 15 Claredat i detall del pressupost (4 punts)
Criteri 16 Cofinançaments i aportacions exteriors (3 punts)
Criteri 17 Adequació del pressupost a les activitats (3 punts)
2. Criteris valoració projectes ens locals (consells comarcals)
Dimensió 1. Capacitats de l’ens local (30 punts)
Criteri 1 Participació en organitzacions i xarxes locals, nacionals o internacionals,
relacionades amb la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional
(4 punts).
Criteri 2 Experiència de treball en projectes de sensibilització i educació pel
desenvolupament (8 punts).
Criteri 3 Aposta de l’ens local per la cooperació i educació pel desenvolupament
(18 punts).
Dimensió 2. Pertinença (35 punts)
Criteri 4 Integració de l’acció en l’estratègia de cooperació/sensibilització de
l’ens local (20 punts).
Criteri 5 Adequació de la proposta presentada al objectius transversals del Pla
Director de la Cooperació Catalana vigent especificats a les bases de la convocatòria (6 punts).
Criteri 6 Participació de les persones destinatàries en el projecte i claredat i
estratègia en la selecció de les mateixes (9 punts).
Dimensió 3. Eficàcia (20 punts)
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Criteri 7 Consideració dels projectes presentats en concert (5 punts).
Criteri 8 El projecte preveu un efecte multiplicador i contempla una estratègia
de comunicació i/o difusió detallada (5 punts).
Criteri 9 Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats a assolir
(5 punts).
Criteri 10 Adequació dels mecanismes de seguiment, control i avaluació, amb la
inclusió d’indicadors objectivament verificables (5 punts).
Dimensió 4. Sostenibilitat (5 punts)
Criteri 11 Elements d’innovació i creativitat de la proposta (2 punts).
Criteri 12 Elements que possibiliten la continuïtat de l’acció per part de la població
beneficiària (3 punts).
Dimensió 5. Eficiència (10 punts)
Criteri 13 Claredat i detall del pressupost (4 punts).
Criteri 14 Cofinançaments i aportacions exteriors (3 punts).
Criteri 15 Adequació del pressupost a les activitats (3 punts).
—12 Valoració i concessió
12.1 El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència
competitiva, i s’ha de resoldre en el termini màxim de 6 mesos des de la data de
publicació de la corresponent convocatòria.
12.2 Les sol·licituds són examinades i valorades per una junta de valoració.
La junta de valoració emetrà un informe sobre les sol·licituds presentades, el qual
contindrà el resultat de la valoració dels projectes avaluats d’acord amb els criteris
de valoració establerts en aquestes bases, i aixecarà una acta del desenvolupament
de les sessions. A la vista de la documentació presentada i de l’informe de la junta de
valoració, el director de l’Agència remetrà una proposta de resolució al vicepresident
del Consell d’Administració de l’ACCD que serà qui resolgui el procediment.
12.3 La junta de valoració estarà composada pel vicepresident del Consell
d’Administració de l’ACCD, pel director de l’ACCD, que actua com a instructor de
la junta de valoració, pel director de Cooperació, per l’equip tècnic d’ens locals de
l’ACCD i pels membres dels respectius equips tècnics que les persones responsables
de les àrees designin. Així mateix, poden formar part persones col·laboradores
externes a l’ACCD i expertes en la matèria.
12.4 L’Agència podrà convocar els interessats/ades a fi de sol·licitar-los qualsevol
aclariment en relació amb la sol·licitud presentada.
12.5 Si la junta de valoració considera que una sol·licitud de subvenció, per error
o omissió d’indicació, s’adiu millor amb una altra convocatòria de subvencions de
l’ACCD que estigui dins del termini de presentació de sol·licituds, la traspassarà
d’ofici i demanarà la documentació o informació complementària que calgui per
conèixer millor el projecte o per adequar-la als requisits documentals de l’altra
convocatòria.
—13 Resolució de la convocatòria
13.1 La resolució de la convocatòria la dictarà el vicepresident del Consell
d’Administració de l’Agència Catalana Cooperació del Desenvolupament, d’acord
amb la proposta de resolució que emet el director de l’Agència. La resolució que
posi fi al procediment de concessió haurà de ser motivada.
13.2 El vicepresident del Consell d’Administració l’Agència Catalana Cooperació del Desenvolupament delegarà en el director de l’ACCD la instrucció i l’impuls
de la resta d’actuacions derivades de les convocatòries a l’empara d’aquestes bases
reguladores.
13.3 Les resolucions que posen fi als procediments de sol·licitud de subvenció
indicant la concessió o no de la subvenció es comunicaran als ens sol·licitants per
correu certificat.
13.4 Les subvencions atorgades es publicaran en el tauler d’anuncis de l’ACCD
(Veneçuela, 105, 1a planta, 08019 Barcelona). Quan l’import de les subvencions
concedides siguin d’un import igual o superior a 3.000 euros, es publicarà, a més,
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en el DOGC. Les subvencions que es publiquin al DOGC hauran d’indicar, en tot
cas, l’ens beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el crèdit
pressupostari al qual s’han imputat.
13.5 Transcorregut el termini indicat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades hauran d’entendre desestimades les seves
sol·licituds per silenci administratiu, de conformitat amb el que disposa l’article
3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, d’adequació de procediments administratius en relació amb el règim de silenci administratiu i el termini de resolució i
notificació, i de primera modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, de
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya.
13.6 Contra la resolució de concessió o denegació de la subvenció, que posa fi
a la via administrativa, les persones interessades podran interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord
amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de recepció de
la seva notificació, o bé directament es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, de conformitat amb el que
estableix l’article 8.3 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar des de la data de recepció
de la notificació.
13.7 Els projectes no subvencionats, un cop passat el termini de tres mesos des
de la notificació de la resolució de la convocatòria, podran ser retirats de l’ACCD a
petició de l’ens sol·licitant. Davant aquests supòsits, l’ACCD conservarà una còpia
compulsada de la documentació relativa al projecte.
—14 Acceptació de la subvenció
14.1 En el termini d’un mes des de la notificació de la resolució de subvenció,
l’entitat beneficiària aportarà un acord de la junta de govern local en el cas de
l’Ajuntament o bé de la Sessió Plenària en el cas de consells comarcals, i pel qual
s’accepta la subvenció i es compromet a complir les obligacions establertes en
aquestes bases.
14.2 Ultrapassat aquest termini sense que l’ens hagi lliurat a l’ACCD l’Acord
que s’esmenta en l’apartat anterior, l’ACCD entendrà que renuncia a l’ajut i deixarà
sense efecte aquesta subvenció, amb la resolució prèvia.
—15 Forma de pagament
15.1 El pagament de les subvencions atorgades es realitzarà en un sol termini
i totalment a bestreta a partir de la data de recepció del document que s’esmenta
en l’apartat 14 de l’annex d’aquestes bases reguladores. Per al pagament d’aquesta
bestreta, i donades les característiques dels ens i dels projectes objecte d’aquestes
bases reguladores, no se sol·licitaran ni avals ni garanties.
15.2 Els interessos eventualment generats per les subvencions rebudes fins al
moment de la despesa han de ser reinvertits a accions dirigides a aconseguir els
resultats previstos en els projectes aprovats, i és obligatòria la rendició de comptes
de la destinació d’aquests recursos en la memòria final. Sens perjudici d’això i en
cas que els interessos eventualment generats per les subvencions rebudes fins al
moment de la despesa siguin superiors a 500 euros s’haurà de presentar una proposta de destinació d’aquests recursos a l’ACCD a fi que hi doni el seu consentiment
exprés.
—16 Reformulació
16.1 En el supòsit que per alguna causa justificada calgués modificar substancialment el projecte objecte de subvenció, caldrà sol·licitar-ho per escrit a l’ACCD
en el moment en què es produeixen les circumstàncies que motiven la modificació.
S’haurà de presentar un informe justificatiu que argumenti el motiu de la reformu-
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lació i caldrà indicar les actuacions que es proposen modificar i les repercussions
pressupostàries que impliquen. Aquesta reformulació requerirà de l’aprovació
expressa del director de l’ACCD qui dictarà la resolució en el termini de 30 dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la sol·licitud de modificació.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat autorització expressa,
s’entendrà estimada la petició.
16.2 Si no s’accepta la reformulació i l’ens local ja ha percebut la subvenció,
haurà d’optar entre mantenir el projecte inicial o bé reintegrar la quantia percebuda
més els interessos legals que corresponguin.
16.3 A aquest efecte es consideren modificacions substancials del projecte les
incidències que afectin els objectius, modificacions de les partides pressupostàries
aprovades i sempre i quan se superi la xifra de 3.000 euros, subvencions obtingudes a més de les consignades a la sol·licitud de subvenció, canvi de beneficiaris,
localització del projecte i cronograma, i cronograma sempre i quan l’alteració sigui
superior en quatre mesos respecte el cronograma aprovat.
—17 Renuncia
17.1 Si el beneficiari d’una subvenció hi vol renunciar ho haurà de manifestar
de forma expressa sense detriment del que s’estableix en l’apartat 14.2 de l’annex
d’aquestes bases.
17.2 Si la renúncia es produeix després d’haver percebut la subvenció atorgada,
haurà de reintegrar la quantitat percebuda més els interessos legals que corresponguin.
—18 Obligacions dels beneficiaris
18.1 Les entitats que hagin rebut la subvenció estan obligades a:
a) Complir les condicions establertes en aquestes bases reguladores.
b) Presentar la documentació i els informes dins els terminis i la forma que
estableixen aquestes bases, la normativa vigent en matèria de subvencions i la
resolució d’atorgament.
c) Comunicar, per escrit, en un termini màxim d’un mes a comptar de la data de
la transferència de la subvenció, la data d’inici efectiva del projecte, l’adequació del
cronograma i la reformulació dels pressupostos, d’acord amb la quantitat concedida i
que ha de contenir el detall dels subconceptes inclosos en cada partida pressupostària,
tant de les corresponents a l’ACCD com de les corresponents a altres finançadors.
Aquest escrit ha de ser expressament aprovat per l’ACCD i en cap cas s’admetrà a
estudi l’informe final si prèviament no s’ha aprovat aquest document.
Encara que coincideixi la data d’inici efectiva del projecte i el cronograma (pel
que fa a l’adequació del cronograma) amb les dades consignades a la sol·licitud de
subvenció i/o el pressupost demanat de subvencionar amb la quantitat efectivament
subvencionada (pel que fa a la reformulació dels pressupostos) igualment caldrà
ratificar aquestes dades amb una comunicat adreçat l’ACCD i dins del termini que
s’esmenta en el paràgraf anterior.
d) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat i
aprovat per l’ACCD.
e) Notificar per escrit a l’ACCD qualsevol incidència en el compliment de les
obligacions establertes en aquestes bases mitjançant la presentació d’un informe
escrit, tant bon punt es produeixi, i s’han de justificar les causes que l’originen.
f) Comunicar per escrit les modificacions relatives a l’ens local sol·licitant, com
un canvi en els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació
que tingui transcendència per al seguiment del projecte.
g) Proporcionar en tot moment la informació i la documentació que els sigui
demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’ACCD, de l’entitat col·laboradora de l’ens concedent, de la Intervenció
General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents
d’acord amb la normativa aplicable. Per tot, l’ACCD i en relació a la subvenció atorgada a l’empara d’aquesta convocatòria, podrà dur a terme actuacions de control i

Disposicions

23124

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5594 – 24.3.2010

requerir informació al destinatari o destinatària del fons, fins i tot en els supòsits
en què aquest no sigui el beneficiari o beneficiària inicial de la subvenció.
h) Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat,
sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el logotip de
l’ACCD i fer constar que aquestes actuacions es realitzen amb el suport de l’ACCD
de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, l’entitat beneficiària caldrà que faci
constar en les obres i/o material editat que aquest ha estat subvencionat per l’ACCD
i haurà de lliurar a l’ACCD dos exemplars, com a mínim, de tot el material. Aquesta
obligatorietat s’estén a futures campanyes divulgatives i d’edició del material que
ha estat subvencionat per l’ACCD.
i) Comunicar a l’ACCD l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades,
nacionals internacionals. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui
i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
j) Les activitats de difusió i sensibilització, així com el material imprès o audiovisual que generin els projectes objecte de subvenció s’hauran de fer, com a mínim,
en llengua catalana.
k) Complir aquelles obligacions esmentades en l’art. 92 bis del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, afegit per l’article 37 de la Llei 26/2009,
de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.
18.2 L’incompliment de les obligacions en els terminis i la forma previstos en
tot aquest apartat pot donar lloc a la revocació de la subvenció i, si escau, a la sanció
administrativa corresponent.
—19 Drets de propietat intel·lectual
Si escau, els beneficiaris de les subvencions concediran llicències gratuïtes en
relació als estudis o obres resultants dels projectes subvencionats a favor de l’ACCD
i en les quals es delimiti l’abast de la cessió (no exclusiva) i s’estableixi, entre d’altres,
la utilització no comercial dels estudis o obra resultant del projecte subvencionat. Per
tal que es pugui fer efectiu aquest dret, la cessió s’hauria de formalitzar per escrit
i concretaria les modalitats d’explotació que abasta i el temps i l’àmbit temporal
que determina.
Els beneficiaris facilitaran a l’ACCD, en cas que n’hi hagi, una mostra de material
audiovisual, relatiu al projecte subvencionat, per tal que aquest material pugui ser
inclòs al fons audiovisual de l’ACCD a fi de ser incloses a l’arxiu de l’Agència, a les
publicacions pròpies, a la seva pàgina web, a futures campanyes de comunicació i/o
per fer-ne qualsevol altra ús que tingui relació en la difusió de l’activitat de l’Agència.
Aquesta mostra hauria d’incloure una breu descripció del seu contingut per facilitar
la incorporació en el fons de l’ACCD. Sens perjudici d’això, d’acord amb el Reial
decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei de propietat
intel·lectual, s’hi farà constar l’autoria dels treballs integrants de l’obra.
Així mateix, l’informe final dels projectes que se subvencionin hauran de contenir fotografies (i si és possible gravacions audiovisuals) que siguin descriptives de
les intervencions. Aquestes imatges i material audiovisual passaran a formar part
de l’arxiu de l’ACCD, sense menysteniment de la propietat intel·lectual dels seus
autors, i cediran l’ús d’aquestes a l’ACCD en projectes de difusió no lucratius tot
esmentant-ne la procedència.
—20 Subcontractacions i pressupostos per a les prestacions de serveis
20.1 Les entitats que vulguin subcontractar a càrrec de les subvencions de
l’ACCD, caldrà que a la sol·licitud de subvenció identifiquin quines es tenen previstes de fer i per quin pressupost orientatiu, d’acord amb el que s’estableix a l’article
29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El percentatge
màxim de subcontractació permès és de fins al 25% de l’import del projecte que
es demana de subvencionar.
S’entén per subcontractació en l’àmbit de la Llei general de subvencions (art. 29)
quan havent percebut una subvenció per a finançar actuacions pròpies de l’objecte
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social o habitual de la seva activitat, l’ens local beneficiari encarrega la seva realització a altri no vinculat laboralment. Tenint en compte l’àmbit específic d’activitat
dels ens locals, no es consideraran subcontractacions les contractacions de serveis
o assistències que permetin dur a terme correctament les activitats que formen part
del projecte. Per contra, es considerarà contractació i operaran les limitacions establertes en l’apartat 20.2 d’aquestes bases, la contractació d’obres, subministraments
o assistències que, essent necessàries per a la realització de l’activitat subvencionada,
no siguin objecte de l’activitat del perceptor de la subvenció.
D’acord amb el que estableix l’art. 29.5 de la Llei 38/2003, en els supòsits de
subcontractació, els contractistes només queden obligats davant de l’ens local
adjudicatari de la subvenció de l’ACCD, essent aquest el que assumeix tota la responsabilitat de l’execució de l’activitat subvencionada davant de l’administració
de la Generalitat.
20.2 Quan s’hagi de fer una despesa a càrrec de la subvenció de l’ACCD i
aquesta sigui superior a 12.000 euros en la compra de béns i/o prestacions de serveis
per empreses consultores o d’assistència tècnica, és obligatori que es presentin un
mínim de 3 ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la formalització
del compromís. S’haurà de justificar expressament l’elecció d’una oferta quan
no sigui la més avantatjosa econòmicament. Aquest requisit de la presentació de
les 3 ofertes podrà ser dispensat per l’ACCD si l’ens local justifica raonadament
l’impossibilitat de poder aconseguir-los a causa de circumstàncies excepcionals
suficientment acreditades.
—21 Justificació de la subvenció
21.1 Un cop finalitzat el projecte i dins un termini màxim de tres mesos a
comptar des de la data de finalització de l’execució d’aquest, l’ens subvencionat
haurà de presentar un informe memòria final de l’activitat realitzada.
L’informe es presentarà en format paper i en suport electrònic (en CD) al registre
de l’ACCD mitjançant el model normalitzat que facilita mitjançant la pàgina web
l’ACCD (http://www.cooperaciocatalana.net). Davant de qualsevol incidència o
diferència entre els impresos presentats en format paper o els presentats en suport
electrònic, sempre preval la sol·licitud presentada per registre públic en format paper. És obligatori presentar els informes en paper dins el termini fixat en aquestes
bases.
21.2 L’informe final es presentarà acompanyat d’un certificat emès per l’interventor/a o pel secretari/a interventor/a acreditatiu d’haver-se registrat l’import de la
subvenció en la comptabilitat de l’ens local, que s’han efectuat les despeses destinades
a realitzar l’activitat per la qual va ser concedida i que la documentació original
acreditativa de la despesa realitzada es troba a les dependències de la corporació
local, a disposició del Departament, de la Intervenció general de la Generalitat i de
la Sindicatura de Comptes. S’haurà d’incloure una relació detallada de els despeses
de l’activitat, amb indicació de les realitzades amb càrrec a aquesta subvenció, amb
càrrec a fons propis o a càrrec d’altres subvencions o recursos.
21.3 L’ACCD ha de comprovar la correcta justificació de la subvenció, així com
l’execució de l’activitat i el compliment de la finalitat que determini la concessió
de la subvenció. A tal efecte, podrà requerir a l’ens beneficiari els justificants de
despesa originals que consideri oportuns a fi de verificar l’adequada aplicació de
la subvenció i es reserva el dret a realitzar, al seu càrrec i per mitjans personals
propis o aliens, avaluacions i/o auditories dels projectes subvencionats que consideri adients, sens perjudici dels controls tècnics i financers que puguin provenir
directament per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes
o els òrgans de control de l’ACCD o de les entitats col·laboradores, d’acord amb la
normativa vigent.
—22 Alteració de les condicions
Es podran revisar les subvencions ja concedides així com modificar la resolució
de concessió de subvenció en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció
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concurrent d’altres ajuts, segons el que estableix l’article 92.2 g) del Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya.
-23 Revocació
23.1 Són causes de revocació i es revoca totalment o parcialment la subvenció i,
si escau, el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament amb l’interès
de demora, les que preveuen les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució, les que es contemplen als articles 99 i 100 del Text refós de la Llei de finances
públiques, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en tot
el que no contradigui els preceptes esmentats de la Llei 38/2003 i l’incompliment
dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística.
—24 Normativa d’aplicació
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació els preceptes continguts al capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
(10.069.092)
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