Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Cultura

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA DEL BANC DE PROJECTES CULTURALS PER A
L’ANY 2021 (PLA REACTIVACIÓ CULTURAL)

1.- Objecte.
L’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tràmit, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que concedeixi l’entitat a través
del Servei de Cultura, destinats a finançar projectes i activitats que tinguin per objecte:
-

Iniciatives per promoure l’activitat cultural al municipi en el marc del Pla de Reactivació
Cultural per impulsar la xarxa d’entitats culturals del municipi i els diversos agents culturals,
i la col·laboració entre els mateixos.

Aquest banc comptarà amb tres línies de suport diferenciades:
LÍNIA 1: Contractació de professionals locals
Línia específica per tal que el sector de l’hostaleria i restauració pugui programar actes
culturals o desenvolupar accions mitjançant la contractació de professionals locals, amb la qual
cosa s’aconseguirà un impacte beneficiós doble, en el sector econòmic cultural i en el sector
de l’hostaleria i restauració, que també ha patit un gran impacte. Aquesta col·laboració també
permetrà crear sinergies positives entre diferents actors i agents de la xarxa.
LÍNIA 2: Projectes i activitats culturals individuals
Les entitats, professionals i artistes podran presentar propostes per dur a terme projectes
culturals al municipi, o desenvolupats per artistes locals.
LÍNIA 3: Projectes i activitats culturals impulsats per un grup d’entitats
Hi podran optar projectes impulsats per un mínim de dues entitats de l’àmbit cultural que
formen part del Registre Municipal d’Entitats. L’objectiu és afavorir la col·laboració entre agents
culturals diferents.
Aquesta iniciativa té per finalitat el foment de les arts escèniques i musicals, les arts plàstiques
i visuals, la cultura popular i festiva o altres projectes de creació artística i difusió de la cultura
a Sant Pere de Ribes que es duguin a terme en el transcurs de l'exercici 2021. Per a totes les
línies serà imprescindible que els projectes impliquin la contractació d’artesans, artistes,
dissenyadors, tècnics, etc... locals.
Cada sol·licitant de la LÍNIA 1 podrà presentar una única proposta que contindrà un únic
projecte.
Cada sol·licitant de la LÍNIA 2 podrà presentar una única proposta que contindrà un únic projecte.
En el cas de la LÍNIA 3 no serà incompatible que una entitat hagi presentat un projecte en la LÍNIA 2
de manera individual i participi en un dels projectes que opten a la LÍNIA 3.
Donades les circumstàncies excepcionals imposades per la pandèmia generada pel Covid19,
s’admetran els projectes que adoptin total o parcialment un format d’exhibició a través de
mitjans telemàtics.
En la LINIA 1 també es consideraran accions subvencionables la contractació de professionals
del municipi per a dur a terme actuacions de disseny, difusió, publicitat i campanyes de
presència a Internet i a les xarxes socials.
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En la LÍNIA 2 I 3 també es consideraran projectes subvencionables l’edició de llibres, obres
gràfiques, enregistrament de maquetes, producció d’exposicions, producció de projectes
artístics si aquests es realitzen mitjançant la contractació d’empreses / professionals del
municipi.
Els projectes hauran de preveure accions tranversals que tinguin una incidència en termes de
gènere, igualat, medi ambient o joventut.
2.- Finalitat de les subvencions
Per donar compliment als objectius estratègics definits en el Pla d’Actuació del mandat, i
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes
subvencions hauran de fomentar projectes i/o activitats d’interès públic o social que tinguin
com a finalitat:
1. Promoció del Cicle festiu i la cultura popular

o

Fomentar i protegir les entitats del municipi.

o

Activitats culturals relacionades amb el cicle festiu i les tradicions

4. Organització d’activitats culturals obertes a tothom.

3.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar
projectes i activitats durant el període entre l’1 de gener del 2021 i el 30 de novembre del 2021.
4.- Requisits dels beneficiaris/àries
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta la concessió, sempre que no estiguin afectades per
cap de les prohibicions contingudes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (LGS), i reneixin les següents condicions:
LÍNIA 1
Podran acollir-se a aquesta línia les activitats econòmiques de bar i restauració radicades al
municipi, per a l’organització d’esdeveniments culturals o la contractació d’artistes, artesans,
dissenyadors, tècnics, etc.. per a desenvolupar alguna acció relacionada amb el seu negoci.
LÍNIA 2
Hi podran optar les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats així com els artistes
professionals o semi-professionals que poden presentar la petició com a empresa, autònom o
com a persona física.
LÍNIA 3
Hi podran optar els projectes presentats per un mínim de dues entitats inscrites al Registre
Municipal d’Entitats. Caldrà que en la sol·licitud es nomeni a una entitat beneficiària principal,
a nom, NIF i dades bancàries de la qual, anirà tota la gestió econòmica i supervisió de la
subvenció.
La concurrència d’aquests requisits s’acredita en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen en el següent article.
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5.- Documentació a presentar
La sol·licitud de la subvenció ha d’adjuntar la següent documentació:
1. Sol·licitud de subvenció formulari SUBV2021
2. Declaració conforme es compleixen els requisits exigits:
• formulari SUBV2021/01
3. Presentació del projecte d’actuació a subvencionar
Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per projecte una activitat o iniciativa, o un conjunt
d'elles, amb la finalitat d’afavorir una oferta artística i cultural de qualitat, diversa i d’impacte
per als públics i/o generar productes i propostes culturals impulsades per agents locals.
Els projectes presentats hauran de contenir i explicar de manera suficientment documentada
les següents aspectes :
•
•
•
•

Ser un projecte adreçat a tot el poble
Generar una proposta cultural de qualitat i d’interès al municipi o promocionar
una creació artística duta a terme per artistes i / o professionals locals
Dinamitzar econòmicament els sector cultural local.
Realitzar-se mitjançant la contractació d’artistes i / o empreses del municipi.
Caldrà presentar amb la sol·licitud els pressupostos dels artistes, artesans,
tècnics de l’àmbit cultural, dissenyadors, actors, etc... i altres serveis necessaris,
amb domicili i seu social al municipi. En el cas que alguns dels serveis
necessaris no pugui dur-se a terme mitjançant la contractació d’agents locals,
sigui per la inexistència d’aquesta oferta al municipi o altre motiu similar, caldrà
justificar-ho.

Caldrà presentar la següent Documentació:
•
•
•
•
•

Proposta d’actuació o activitat
Agents que hi participen
Condicions tècniques
Explicació sobre a qui pot anar adreçat
Pla de mesures de seguretat sanitàries per Covid19

4. Pressupost d’ingressos i despeses del projecte a desenvolupar. Adjuntant pressupostos
dels professionals.
5. Document amb les dades bancàries on es vol que es faci la transferència. Formulari
SUBV2021/02
6. Només en el supòsit de denegació expressa de l’autorització a comprovar amb
l’AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social, s’haurà de presentar:
o

Certificat de la Seguretat Social conforme està al corrent de les seves
obligacions o bé que n’està exempta.

o

Certificat d’Hisenda conforme està al corrent de les seves obligacions.
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7. En el cas que la sol·licitud sigui menor de 3.000,00€ l’entitat pot substituir la presentació
dels certificats amb l’AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o l’autorització a comprovar per part de
l’Ajuntament, el sol·licitant pot substituir aquesta per una declaració responsable d’estar
al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. Formulari
SUBV2021/09.
En relació a la línia 3, la sol·licitud l’haurà de fer l’entitat que s’identifiqui com a responsable del
tràmit de sol·licitud, concessió i justificació. En el document de proposta s’haurà d’identificar les
altres entitats que participaran en el projecte, i que per tant seran considerades col·laboradores
del mateix.
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar d’acord amb els terminis que s’estableixen en la
convocatòria. Aquest serà de 20 dies naturals a partir de la publicació de les bases en el BOPB.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 estan
disponibles a https://www.santperederibes.cat/municipi/culturaifestes/subvencions
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s'hauran de presentar
al Registre de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. També podran presentar-se en qualsevol
dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i acceptació de les
normes que la regulen.
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incomplerta, es requerirà al / a la
beneficiari / a, perquè en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació,
procedeixi a la seva rectificació o aportació dels documents necessaris, amb indicació que en
cas contrari s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud.
8.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores
serà el de concurrència no competitiva.
Els projectes i propostes disposaran d’una quantitat fixa per proposta o projecte:
LÍNIA 1
Dotació única de 500€ per proposta (fins 34 projectes amb un màxim de 17.000€)
LÍNIA 2
Dotació única de 2.000€ per proposta (fins 9 projectes amb un màxim de 18.000€, 5 projectes
per entitats i 4 projectes per artistes i professionals)
LÍNIA 3
Dotació única de 5.000€ per proposta (fins a 3 propostes amb un màxim de 15.000€). En
aquesta línia de sol·licitud es concedirà la subvenció a l’entitat que s’identifiqui com a
responsable de la subvenció.
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L’Ajuntament destinarà 50.000€ a aquesta línia de suport als agents culturals del municipi, que
s’aniran assignant per odre d’arribada indistintament de la partida pressupostària a la que
correspongui el projecte a subvencionar.
Aquests ajuts s’aniran atorgant per ordre d’arribada de les peticions, si aquestes aporten la
documentació que es demana en les bases, i en compleixen els requisits. En el cas que no
s’esgoti la dotació prevista per a cadascuna, els sobrants podran destinar-se a les altres dues
línies fins a esgotar la dotació total.
9.- Criteris objectius de concessió de la subvenció
La subvenció serà concedida, sempre que es compleixin els requisits descrits en la base 4 “
Requisits dels beneficiaris/àries” i la base 5 “Documentació a presentar”, per rigorós ordre
d’entrada de la sol·licitud al registre general de l’Ajuntament.
10.- Quantia total màxima de les subvencions a concedir i consignació pressupostària
La dotació màxima de la convocatòria és de 50.000,00€ disponibles a les següents partides
vinculades:
12100.334.47000 Ajudes empresa / Projecte 2021_02_0006 Pla Reactivació Cultural
12100.334.48100 Ajudes entitats sense ànim de lucre / Projecte 2021_02_0006 Pla
Reactivació Cultural
La dotació inicial de les diferents línies serà la següent:
LÍNIA 1: 17.000,00€
LÍNIA 2: 18.000,00€ (10.000,00€ per entitats i 8.000,00€ per professionals i artistes)
LÍNIA 3: 15.000,00€
En el cas que, un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds, el nombre de peticions
que compleixen els requisits per a cada línia no esgotin la dotació prevista per a cadascuna,
els sobrants podran destinar-se a les altres dues línies fins a esgotar la dotació total.
L’adjudicació d’aquestes subvencions queda sotmesa a la condició suspensiva de l’efectiva
consolidació dels recursos que han de finançar aquestes ajudes, mitjançant l’aprovació de la
corresponent modificació pressupostària, prevista per al Ple del mes de maig, i la finalització
del període d’exposició pública de la mateixa sense que hi hagi hagut al·legacions al respecte.
11.- Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir segons línia d’ajut és el següent:
LÍNIA 1
Dotació única de 500€ per proposta (fins 34 projectes amb un màxim de 17.000€)
LÍNIA 2
Dotació única de 2.000€ per proposta (fins 9 projectes amb un màxim de 18.000€, 5 projectes
per entitats i 4 projectes per artistes i professionals)
LÍNIA 3
Dotació única de 5.000€ per proposta (fins a 3 propostes amb un màxim de 15.000€). En
aquesta línia de sol·licitud es concedirà la subvenció a l’entitat que s’identifiqui com a
responsable de la subvenció.
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12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
El procediment de concessió es tramitarà en règim de concessió directa i serà òrgan instructor
del procediment el Servei de Cultura.
La resolució d’atorgament es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva
publicació, d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general
de subvencions.
Aquesta resolució indicarà la quantia de l’ajut atorgat, les condicions tècniques o econòmiques
i el termini de presentació de la documentació addicional que es consideri oportuna.
13.- Termini de resolució, notificació i règim de recursos
Les sol·licituds s’examinaran en ordre d’arribada, resolent-se cada una de forma individual a
partir del seu registre d’entrada.
En cas que una sol·licitud estigui incomplerta o incorrecta, es podrà fer requeriment d’esmena,
i aquesta sol·licitud passarà a la cua de tramitació, de manera que es pugui continuar tramitant
i resolent les sol·licituds següents, amb la possible conseqüència que això pugui implicar que
no es rebi ajut econòmic cas que la bossa s’exhaureixi.
El termini per a la concessió de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar
de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, es notificaran les mateixes a les persones
interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord
amb el que preveu l'article 42 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú a les
AAPP.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix
òrgan que el va dictar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació.
14.- Acceptació de la subvenció
S’entendrà com a acceptada la subvenció si la beneficiària no ha manifestat expressament les
seves objeccions en el termini de cinc dies, a comptar des de l’endemà de la data de notificació
de la present subvenció
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15.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels / les beneficiaris / àries d'aquestes subvencions, a més de les
especificades en l'article 14 LGS, les que s'indiquen seguidament. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament
de la subvenció.
1. Els/les perceptors/es de subvencions concedides pel entitat, s'obliguen a executar les
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de legalitat, així com la seva justificació d'acord amb el que estableixen les presents
bases.
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre a les actuacions de comprovació
i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Entitat, i a aportar tota la informació
que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció
concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/a, si
bé s'admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que l'integren.
5. Els documents de qualsevol tipus justificatius de l'aplicació dels fons rebuts seran
conservades durant un període no inferior als 6 anys, a comptar de la finalització del termini de
presentació de les justificacions.
6. Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució
del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
7. Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes
per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.
8. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
16.- Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
- Les directament relacionades amb les accions i activitats establertes a la clàusula 1.
No seran despeses subvencionables les següents:
- Despeses d’inversions (Adquisició de mobiliari, Obres i similars).
- L’IVA, quan l’entitat beneficiària el pugui repercutir.
- Interessos bancaris, sancions o despeses de procediments judicials.
17.- Subcontractació
No podran subcontractar l’execució de les activitats i accions subvencionades.
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18.- Forma de pagament
Es pagarà anticipadament el 100% de l’import de la subvenció.
19.- Termini i forma de justificació
S’haurà de justificar el doble de la quantitat rebuda en concepte de subvenció.
La documentació relativa a la justificació caldrà presentar-la telemàticament i com a molt tard
el 30/11/21. Haurà de contenir la documentació següent :
Presentació de la justificació. Formulari SUBV2021/03
Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. Formulari
SUBV2021/05

-

Descripció de les activitats o projecte realitzat i persones, empreses o entitats que
han intervingut en la seva realització, amb indicació de les dates i els llocs en què
s’han materialitzat.

-

Resultats obtinguts i breu valoració dels mateixos.

Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 72.2
del RLGS. Respecte a l’aportació de factures i comprovants de pagament l’entitat haurà de
presentar factures i comprovants per un import mínim del doble de la subvenció atorgada.

-

Compte justificatiu. Formulari 2021/SUBV04
Relació detallada d’ingressos de l’activitat. Formulari 2021/SUBV07
Relació detallada de despeses de l’activitat. Formulari 2021/SUBV06
Factures i comprovants de pagament per l’import mínim igual a la subvenció
atorgada:
• Factures relatives al programa / projecte, generades per empreses /
professionals amb seu social al municipi, i comprovant de pagament.
• Nòmines de les persones contractades per a desenvolupar el programa /
projecte, que han de ser residents al municipi, i comprovant de pagament.
• Quota d’autònoms dels professionals que desenvolupin el programa /
projecte, amb domicili de l’activitat al municipi, i comprovant de pagament.

En el cas de la línia 3, la justificació haurà de presentar-se per part de l’entitat identificada com
a responsable de la subvenció i les factures hauran d’anar al seu nom i NIF.
Aquesta justificació s'ha de presentar pel / per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats disponibles, al web
https://www.santperederibes.cat/municipi/culturaifestes/subvencions .
Requisits de les factures: Ser originals. Ser de data de l’any en que s’atorgui la subvenció.
Anar a nom del Beneficiari i reunir requisits tècnics oficials (NIF, núm. factura...). Concepte
referit a l’activitat subvencionada. Certificar el pagament de la despesa
En el cas que la documentació aportada no justifiqui el total de pressupost de despeses
subvencionades, la quantitat subvencionada s'ajustarà d'ofici de forma proporcional a l'import
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de les despeses documentalment justificades. Les factures relatives a les despeses
efectuades per les persones beneficiàries hauran d'estar datades entre l'1 de gener i el 30 de
novembre de l'exercici de la subvenció.
20.- Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es
comunicarà a l'interessat/a la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini
màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació, advertint que
en cas contrari es procedirà a la seva revocació o reducció de la subvenció segons
correspongui, amb la consegüent obligació de reintegrament en cas d'haver-se avançat el
pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa, aquesta no
hagués estat presentada, es requerirà al beneficiari / a perquè la presenti en un termini màxim
improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà de la seva notificació, amb
l'advertiment que en cas contrari es procedirà a la revocació de la subvenció amb la consegüent
obligació de reintegrament en cas d'haver avançat el pagament.
21.- Garanties
Els / les beneficiaris / àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris / es.
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de finalitzar el termini d'execució de l'activitat
subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del / de la beneficiari / a, l'import,
la activitat, el termini d'execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin
els interessos de tercers i tinguin lloc algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el / la beneficiari / a no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les
presents bases.
23.- Comptabilitat amb altres subvencions
La subvenció concedida serà compatible amb qualsevol altra concedida per l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, altres administracions o entitats públiques o privades.
Així mateix, l'import total de les subvencions rebudes amb la mateixa finalitat no podrà superar
el cost total del projecte / activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la sol·licitud i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s'hagi declarat a la sol·licitud.
24.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el / la beneficiari / ària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el
seu import:
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- Inferiors a 3.000,00€ al tauler d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
- Superiors a 3.000,00€ en el Butlletí Oficial de la Província.
25.- Mesures de difusió del finançament públic
El resultat final del projecte / programa subvencionat haurà de fer constar el suport de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb la inclusió de la frase “Amb el suport de” i el logotip
de l’Ajuntament, ja sigui en el resultat material del mateix o en els elements de difusió i
publicitat de l’activitat subvencionada.
Caldrà aportar prova gràfica que s’ha inclòs el suport de l’Ajuntament als elements generats
arrel de l’execució del projecte o en els elements de difusió del mateix.
26.- Causes de reintegrament
1. Quan com a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import
definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
la part excedida.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/a que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per
incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
3. És procedent el reintegrament per part dels/les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les
quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament
27.- Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament les persones i entitats que reuneixin les condicions de persones
beneficiàries.
2. Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al
compliment de les obligacions, que adoptin acords que facin possible els incompliments o
donin el seu consentiment a acords que depenguin de ells. Així mateix seran responsables
els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.
28.- Infraccions i sancions
En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que disposa el títol IV de la LGS, en el Títol IV
del RLGS i a l'Ordenança General de Subvencions de l'Entitat.
29.- Règim jurídic supletori
En tot el no previst expressament en aquestes bases, seran d'aplicació 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 seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de
l'Entitat, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú a les Administracions Públiques, i la resta
de legislació concordant.
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30.- Protecció jurídica del menor
Les entitats beneficiàries hauran de garantir que es dóna compliment a l’obligació continguda
a l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. En
conseqüència, formulen declaració responsable en el sentit que disposen dels certificats
penals corresponents a totes les persones participants en l’activitat que puguin tenir un
contacte habitual amb menors
31.- Drets fonamentals
Les entitats, persones i empreses que es presentin a aquestes bases es comprometen a
garantir el respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i fomentar
igualtat de gènere i la no discriminació per temes de raça, religió, nacionalitat o sexe.
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