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itzat de declaració responsable que es compleixen els requisits 



Article 1. Objecte de les bases 
 
1.1.L’objecte d’aquestes bases és regularcinc línies de subvencions destinades ales 
famíliesque conformen els veïns i veïnes de Beuda; així com també,reglamentar el 
procediment de concessió, en règim de concurrència no competitiva. 

 
1.2.Encara que no totes les línies de subvencions objecte d’aquestes bases estan 
explícitament incloses en el Pla Estratègic de Subvencions de l’ajuntament de Beuda, els 
objectius que es persegueixen són clarament coherents amb el Pla. Doncs, la finalitat 
principal és col·laborar en el (co)finançament de les despeses que tenen les famílies en 
les diferents etapes de formació dels infants, joves i adults, així com, fomentar la seva 
participació en la comunitat educativa i en espais de lleure educatiu; també, un dels 
reptes d’aquestes subvencions és col·laborar en el (co)finançament de les despeses per 
a l’adquisició d’ajudes tècniques que necessitin la gent gran i persones discapacitades. 
 
Sens dubte, el propòsit d’aquestes polítiques de foment és coadjuvar en la millora de la 
qualitat de vida de les famílies, així com promoure la igualtat i la qualitat de les 
oportunitats educatives i millorar l’ocupabilitat dels veïns/es per tal d’assolir un poble 
pròsper i socialment just. 

 
 
Article 2. Línies de subvencions i modalitats 
 
Les línies de subvencions i les seves modalitats que es regulen en aquestes bases són 
les següents: 
 

LÍNIA 1. Subvencions destinades als estudiants  
 
Objectiu:donar suport al finançament de les despeses relacionades amb els estudis 
que realitzin les persones empadronades en el municipi, tan dels infants i joves com 
dels adults, a fi i efecte de promoure la igualtat i la qualitat de les oportunitats 
educatives i millorar la ocupabilitat de les persones. 
 
˃ Modalitats de la LÍNIA 1 de subvencions: 

 
Mòdul a) Primer cicle d’educació infantil  (0 a 3 anys) 
 
Mòdul b) Segon cicle d’educació infantil i educació  primària  (3 a 12 anys) 
 
Mòdul c) Educació secundària obligatòria  (ESO, 12 a 16 anys) 
 
Mòdul d) Batxillerat, cicles formatius, cursos d’ac cés als cicles formatius i 
PQPI1 
 
Mòdul e) Estudis de grau i postgrau  
 
Mòdul f) Estudis d’idiomes  

                                                 
1Programa de Qualificació Professional Inicial. 



 
Mòdul g) Qualsevol altre estudi reglat
 

 
LÍNIA 2. Subvencions destinades a activitats infantils i juvenils
 
Objectiu:donar suport al finançament
educatiu i esportiu, com són les colònies i sortides escolars, els casals d’estiu i 
estades a l’estranger.
 
˃ Modalitats de la L

 
Mòdul a) Casal d’estiu
 
Mòdul b) Estades a l’estranger
 
Mòdul c) Complement a l’a
municipals de la comarca

 
 

LÍNIA 3. Subvencions destinades
gran i persones discapacitades
 
Objectiu:donar suport al 
tècniques que necessitin les persones discapacitades o majors de 65 anys
informe valoratiu dels tècnics socials del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
 

 
LÍNIA 4. “Xec regal per llibres de 
 
Objectiu: fomentar els hàbits lectors dels nens i nenes que aprenen a llegir (6 anys), i 
també dels que iniciaran l’educació secundària obligatòria (12 anys), obsequiant
amb un “xec regal per llibres de lectura”.

 
 
LÍNIA 5. Ajuda extraordinària
les subvencions de les Línies 1 
 
Objectiu:proporcionar suport econòmic a les famílies que estiguin en situació d’atur, 
mitjançant el pagament íntegre de les despeses subvencionables per les quals s’hagi 
sol·licitat i concedit les següents subvencions:
 
˃ Línia 1. Subvencions destinades a 
 

● Mòdul b) Segon cicle d’educació infantil i educació primària
● Mòdul c) Educació secundària obligatòria (ESO, 12 a 16 anys)

 
 

 

 

Qualsevol altre estudi reglat  

2. Subvencions destinades a activitats infantils i juvenils

donar suport al finançament de les despeses relacionades amb el lleure 
educatiu i esportiu, com són les colònies i sortides escolars, els casals d’estiu i 
estades a l’estranger. 

 Modalitats de la L ÍNIA 2 de subvencions: 

Casal d’estiu  

Estades a l’estranger  per aprenentatge d’idiomes

Complement a l’a bonament de temporada de
municipals de la comarca  

3. Subvencions destinades  a l’adquisició d’ajudes tècniques per
gran i persones discapacitades  

donar suport al finançament de les despeses per a 
tècniques que necessitin les persones discapacitades o majors de 65 anys

dels tècnics socials del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

“Xec regal per llibres de lectura”  

fomentar els hàbits lectors dels nens i nenes que aprenen a llegir (6 anys), i 
també dels que iniciaran l’educació secundària obligatòria (12 anys), obsequiant
amb un “xec regal per llibres de lectura”. 

extraordinària  per a famílies en situació d’atur que complementa 
les subvencions de les Línies 1 (estudiants)  

proporcionar suport econòmic a les famílies que estiguin en situació d’atur, 
mitjançant el pagament íntegre de les despeses subvencionables per les quals s’hagi 

les següents subvencions: 

 Línia 1. Subvencions destinades a estudiants: 

òdul b) Segon cicle d’educació infantil i educació primària
òdul c) Educació secundària obligatòria (ESO, 12 a 16 anys)
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2. Subvencions destinades a activitats infantils i juvenils  

les despeses relacionades amb el lleure 
educatiu i esportiu, com són les colònies i sortides escolars, els casals d’estiu i 

per aprenentatge d’idiomes  

de temporada de  les piscines  

a l’adquisició d’ajudes tècniques per  a gent 

a l’adquisició d’ajudes 
tècniques que necessitin les persones discapacitades o majors de 65 anys, previ 

dels tècnics socials del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 

fomentar els hàbits lectors dels nens i nenes que aprenen a llegir (6 anys), i 
també dels que iniciaran l’educació secundària obligatòria (12 anys), obsequiant-los 

per a famílies en situació d’atur que complementa 

proporcionar suport econòmic a les famílies que estiguin en situació d’atur, 
mitjançant el pagament íntegre de les despeses subvencionables per les quals s’hagi 

òdul b) Segon cicle d’educació infantil i educació primària (3 a 12 anys) 
òdul c) Educació secundària obligatòria (ESO, 12 a 16 anys) 



Article 3. Procediment de concessió de les subvenci ons 
 
3.1.El procediment de concessió de les subvencions és en règim de concurrència no 
competitiva,és a dir, s’atorgaran mitjançant convocatòria públicad'acord amb els principis 
de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació; però, el criteri de 
concessió no serà per l’estricte ordre de presentació de sol·licituds, sinó que, en el 
supòsit de consignació pressupostària insuficient per atendre totes les sol·licituds, es 
procedirà a un prorrateig entre tots els beneficiaris de les subvencions de l’import global 
màxim destinat a cadascuna de les línies de subvencions que s’hagin convocat, excepte 
que la convocatòria disposi una altra cosa. 
 
3.2. Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
 
 

Article 4. Destinataris de les subvencions i benefi ciaris 
 
4.1.Destinataris de cadascuna de les línies de subv encions i beneficiaris: 
 
LÍNIA 1. Subvencions destinades als estudiants  

 
Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones empadronades a Beuda en 
la data de publicació de la convocatòria d’aquesta línia de subvencions en el tauler 
d’edictes electrònic de l’ajuntament i que, a més, compleixin els següents requisits: 
 

a) Estar matriculat en els estudis objecte de subvenció i, en el cas que 
l’escolarització es faci a casa (Homeschooling, educació en família) caldrà 
presentar una declaració responsable del pare, o de la mare, o del tutor legal. 
b) La persona beneficiària, o en el cas de menors la persona que sol·liciti la 
subvenció en representació del beneficiari, ha d’estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la seguretat social, a l’efecte del previst als articles 
13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 24.4 del 
Reglament d’aquesta llei. 
c) Lapersona beneficiària, o en el cas de menors la persona que sol·liciti la 
subvenció en representació del beneficiari,no ha d’estar afectada per cap causa de 
prohibició de rebre subvencions de les contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 
 

El compliment d’aquests requisits s’ha d’acreditar mitjançant la declaració responsable 
que consta a l’annex 2 d’aquestes bases i la presentació de la documentació acreditativa 
quan així es sol·liciti. 
 

 
LÍNIA 2. Subvencions destinades a activitats infantils i juvenils  

 
Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones empadronades a Beuda en 
la data de publicació de la convocatòria d’aquestes subvencions en el tauler d’edictes 
electrònic de l’ajuntament i que, a més, compleixin els següents requisits: 



 

a) Estar inscrit en alguna de les activitats infantils i juvenils objecte de subvenció.
b) En relació a la subvenció del

d’idiomes, la persona beneficiària ha de 
de publicació de la conv
electrònic de l’

c) La persona beneficiària, o en el cas de menors la persona que sol·liciti la 
subvenció en representació del beneficiari, ha d’estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la seguretat social, a l’efecte del previst als 
articles 13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
i 24.4 del Reglament d’aquesta llei.

d) La persona beneficiària, o en el cas de menors la persona que sol·liciti l
subvenció en representació del beneficiari, 
causa de prohibició de rebre subvencions de les contingudes a l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 
El compliment d’aquests requisits s’ha d
que consta a l’annex 2
quan així es sol·liciti. 
 

 
LÍNIA 3. Subvencions destinades a l’adquisició d’ajudes t ècniques per a gent 
gran i persones discapacitades

 
Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones empadronades 
la data de publicació de la convocatòria d’aquestes subvencions en e
electrònic de l’ajuntament i que

a) L’ajuda tècnica 
socials del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
els tècnics socials poden proposar
quan detectin necessitats específiques.

b) La persona beneficiària ha d’estar al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 24.4 del 
Reglament d’aquesta llei.

c) La persona beneficiària 
rebre subvencions de les contingudes a l’article 13 de la Llei 
novembre, general de subvencions.

La condició de beneficiari de la subvenció es reconeixerà quan, prèvia valoració dels 
tècnics socials, l’òrgan competent per resoldre la convocatòria de subvencions acordi que 
la persona peticionària 
que s’estableixen en aquestes bases; i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment 
aquestes bases i complir amb totes les obligacions que se’n deriven i de la legalitat 
vigent. 
 

 

 

crit en alguna de les activitats infantils i juvenils objecte de subvenció.
la subvenció del mòdul b) Estades a l’estranger

, la persona beneficiària ha de tenir com a màxim 
de publicació de la convocatòria d’aquestes subvencions en el tauler d’edictes 
electrònic de l’ajuntament. 
La persona beneficiària, o en el cas de menors la persona que sol·liciti la 
subvenció en representació del beneficiari, ha d’estar al corrent de les seves 

tributàries i amb la seguretat social, a l’efecte del previst als 
articles 13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
i 24.4 del Reglament d’aquesta llei. 
La persona beneficiària, o en el cas de menors la persona que sol·liciti l
subvenció en representació del beneficiari, no ha d’estar afectada per cap 
causa de prohibició de rebre subvencions de les contingudes a l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

El compliment d’aquests requisits s’ha d’acreditar mitjançant la declaració responsable 
 d’aquestes bases i la presentació de la documentació acreditativa 

3. Subvencions destinades a l’adquisició d’ajudes t ècniques per a gent 
gran i persones discapacitades  

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones empadronades 
la data de publicació de la convocatòria d’aquestes subvencions en e

juntament i que, a més, compleixin els següents requisits:

L’ajuda tècnica sol·licitada per ser subvencionada l’haurà de valorar els tècnics 
socials del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Així mateix, 
els tècnics socials poden proposara l’ajuntament la concessió de subvencions 
quan detectin necessitats específiques. 
La persona beneficiària ha d’estar al corrent de les seves obligacions 

amb la seguretat social, a l’efecte del previst als a
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 24.4 del 
Reglament d’aquesta llei. 
La persona beneficiària no ha d’estar afectada per cap causa de prohibició de 
rebre subvencions de les contingudes a l’article 13 de la Llei 
novembre, general de subvencions. 

La condició de beneficiari de la subvenció es reconeixerà quan, prèvia valoració dels 
tècnics socials, l’òrgan competent per resoldre la convocatòria de subvencions acordi que 
la persona peticionària -o persona que proposin els tècnics socials-
que s’estableixen en aquestes bases; i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment 
aquestes bases i complir amb totes les obligacions que se’n deriven i de la legalitat 
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crit en alguna de les activitats infantils i juvenils objecte de subvenció. 
Estades a l’estranger per aprenentatge 
tenir com a màxim 18 anys en la data 

ocatòria d’aquestes subvencions en el tauler d’edictes 

La persona beneficiària, o en el cas de menors la persona que sol·liciti la 
subvenció en representació del beneficiari, ha d’estar al corrent de les seves 

tributàries i amb la seguretat social, a l’efecte del previst als 
articles 13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

La persona beneficiària, o en el cas de menors la persona que sol·liciti la 
no ha d’estar afectada per cap 

causa de prohibició de rebre subvencions de les contingudes a l’article 13 de la 

’acreditar mitjançant la declaració responsable 
aquestes bases i la presentació de la documentació acreditativa 

3. Subvencions destinades a l’adquisició d’ajudes t ècniques per a gent 

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones empadronades a Beuda en 
la data de publicació de la convocatòria d’aquestes subvencions en el tauler d’edictes 

compleixin els següents requisits: 

per ser subvencionada l’haurà de valorar els tècnics 
ixí mateix, també d’ofici, 

juntament la concessió de subvencions 

La persona beneficiària ha d’estar al corrent de les seves obligacions 
, a l’efecte del previst als articles 13.2.e) de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 24.4 del 

no ha d’estar afectada per cap causa de prohibició de 
rebre subvencions de les contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

La condició de beneficiari de la subvenció es reconeixerà quan, prèvia valoració dels 
tècnics socials, l’òrgan competent per resoldre la convocatòria de subvencions acordi que 

- reuneix els requisits 
que s’estableixen en aquestes bases; i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment 
aquestes bases i complir amb totes les obligacions que se’n deriven i de la legalitat 



El compliment d’aquests requisits s’ha d’acreditar mitjançant la declaració responsable 
que consta a l’annex 2 d’aquestes bases i la presentació de la documentació acreditativa 
quan així es sol·liciti. 
 
 

LÍNIA 4. “Xec regal per llibres de lectura”  
 
Les persones beneficiàries del “xec regal per llibres de lectura” són tots els infants 
empadronats a Beuda que, en l’anualitat que es convoqui aquesta línia de 
subvencions, compleixin 6 anys, així com també, els nens i nenes que compleixin 12 
anys. 

 
 

LÍNIA 5. Ajuda extraordinària  per a famílies en situació d’atur que complementa 
les subvencions de les Línies 1 (estudiants) 

 
Prèvia sol·licitud de l’interessat i valoració per part dels tècnics socials del Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa, en el cas que els pares o tutors legals de les persones 
beneficiàries de les subvencionsestiguin en situació d’atur i així s’acrediti, es concedirà 
una ajuda extraordinària per al pagament íntegre de les següents despeses 
subvencionables: 
 
˃ Línia 1. Subvencions destinades a estudiants: 
 

● Mòdul b) Segon cicle d’educació infantil i educació primària (3 a 12 anys) 
● Mòdul c) Educació secundària obligatòria (ESO, 12 a 16 anys) 

 
Aquesta ajuda extraordinària serà incompatible amb qualsevol altre subvenció o ajuda 
econòmica, pública o privada, que tingui la mateixa finalitat. 
 
La condició de beneficiari de l’ajuda extraordinària es reconeixerà quan, prèvia valoració 
dels tècnics socials, l’òrgan competent per resoldre la convocatòria de subvencions de 
la línia 1 així ho acordi. 
 
 

Article 5. Despeses subvencionables 
 

Poden ser objecte de subvenció les despeses que  tot seguit s’indiquen per a cada línia de 
subvenció i modalitat, sempre que s’hagin realitzat dins del període que estableixi la 
convocatòria: 
 
LÍNIA 1. Subvencions destinades als estudiants  

 
Mòdul a) Primer cicle d’educació infantil  (0 a 3 anys) 
 

Es consideren com a subvencionables les despeses relatives a la llar d’infants, escola 
bressol, espais d’acompanyament d’educació viva i “mares de dia”, com per exemple, 
la matrícula en centre públic o privat, les quotes mensuals o el servei de menjador. 



 
Mòdul b) Segon cicle d’educació infantil i educació primària
 

Es consideren com a subvencionables les despeses d’adquisició de llibres
llicències digitals, material curricular obligatori, l’adquisició de material escolar digital 
obligatori i les “quotes de material i sortides” que
a cada curs escolar
organitzades pel centre educatiu.

 
Mòdul c) Educació secundària obligatòria
 

Es consideren com a subvencionables les despeses d’adquisició de llibres de text, 
llicències digitals, material curricular obligatori, 
obligatori i les “quotes de material i sortides” que els centres educatius estableixin per 
a cada curs escolar; així com també,
organitzades pel centre educatiu.

 
Mòdul d) Batxillerat, cicles formatius, cursos d’ac cés als cicles formatius i PQPI
 

Es consideren com a subvencionables les despeses d’adquisició de llibres de text, 
llicències digitals, material curricular obligatori, 
obligatori; així com també, l
educatiu.  
 

Mòdul e) Estudis de grau i postgrau 
 

Es consideren com a subvencionables les despeses relatives a la matriculació 
d’estudis de  grau i postgrau oficials 
universitats públiques o privades, en règim presencial o a distància.

 
Mòdul f) Estudis d’idiomes

 
Es consideren com a subvencionables les despeses
adquisició de llibres de text
escoles oficials d’idiomes
taxa o preu públic de les proves per a l’obtenció dels certificats d’idiomes.
 

Mòdul g) Qualsevol altre 
 

Es consideren com a subvencionables les despeses relatives a qualsevol altre estudi 
reglat no comprés en els altres mòduls d’aquesta línia de subvencions destinades a 
estudiants, i pels mateixos conceptes.
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Segon cicle d’educació infantil i educació primària  (3 a 12 anys)

Es consideren com a subvencionables les despeses d’adquisició de llibres
material curricular obligatori, l’adquisició de material escolar digital 

i les “quotes de material i sortides” que els centres educatius
escolar; així com també, la inscripció de les sortides i colònies 

organitzades pel centre educatiu. 

Mòdul c) Educació secundària obligatòria  (ESO, 12 a 16 anys) 

Es consideren com a subvencionables les despeses d’adquisició de llibres de text, 
llicències digitals, material curricular obligatori, l’adquisició de material escolar digital 
obligatori i les “quotes de material i sortides” que els centres educatius estableixin per 
a cada curs escolar; així com també, la inscripció de les sortides i colònies escolars 
organitzades pel centre educatiu. 

Mòdul d) Batxillerat, cicles formatius, cursos d’ac cés als cicles formatius i PQPI

Es consideren com a subvencionables les despeses d’adquisició de llibres de text, 
llicències digitals, material curricular obligatori, i l’adquisició de material escolar d

; així com també, la inscripció de les sortides organitzades pel centre 

Mòdul e) Estudis de grau i postgrau  

Es consideren com a subvencionables les despeses relatives a la matriculació 
d’estudis de  grau i postgrau oficials (màsters universitaris oficials i doctorats), en 
universitats públiques o privades, en règim presencial o a distància.

Mòdul f) Estudis d’idiomes  

Es consideren com a subvencionables les despeses relatives a la matriculació i 
adquisició de llibres de text i llicències digitals d’estudis d’ensenyament d’idiomes a 
escoles oficials d’idiomes i universitats, en règim presencial o a distància
taxa o preu públic de les proves per a l’obtenció dels certificats d’idiomes.

Mòdul g) Qualsevol altre estudi reglat  

Es consideren com a subvencionables les despeses relatives a qualsevol altre estudi 
reglat no comprés en els altres mòduls d’aquesta línia de subvencions destinades a 
estudiants, i pels mateixos conceptes. 

                                                 
Programa de Qualificació Professional Inicial. 

Pàg. 7/19 

(3 a 12 anys) 

Es consideren com a subvencionables les despeses d’adquisició de llibres de text, 
material curricular obligatori, l’adquisició de material escolar digital 

els centres educatius estableixin per 
les sortides i colònies 

 

Es consideren com a subvencionables les despeses d’adquisició de llibres de text, 
l’adquisició de material escolar digital 

obligatori i les “quotes de material i sortides” que els centres educatius estableixin per 
les sortides i colònies escolars 

Mòdul d) Batxillerat, cicles formatius, cursos d’ac cés als cicles formatius i PQPI 2 

Es consideren com a subvencionables les despeses d’adquisició de llibres de text, 
l’adquisició de material escolar digital 

sortides organitzades pel centre 

Es consideren com a subvencionables les despeses relatives a la matriculació 
(màsters universitaris oficials i doctorats), en 

universitats públiques o privades, en règim presencial o a distància. 

relatives a la matriculació i 
d’estudis d’ensenyament d’idiomes a 

en règim presencial o a distància. També, la 
taxa o preu públic de les proves per a l’obtenció dels certificats d’idiomes. 

Es consideren com a subvencionables les despeses relatives a qualsevol altre estudi 
reglat no comprés en els altres mòduls d’aquesta línia de subvencions destinades a 



 
 

LÍNIA 2. Subvencions destinades a activitats infantils i juvenils  
 

Mòdul a) Casal d’estiu  
 

Es consideren com a subvencionables les despeses relatives a la inscripció dels 
casals d’estiu, tant de gestió pública com privada. 
 
 

Mòdul b) Estades a l’estranger per aprenentatge d’i diomes  
 

Es consideren com a subvencionables les despeses relatives a la matriculació de 
cursos d’idiomes a l’estranger. 

 
Mòdul c) Complement a l’abonament de temporada de l es piscines municipals de 
la comarca  
 

Atès que aBeuda no es disposa de piscina municipal però, en diferents municipis de la 
comarca de la Garrotxa sí, es subvencionarà el preu diferencial de l’abonament de 
temporada de les piscines municipals; de manera que els veïns de Beuda paguin el 
mateix preu públic que paguen els veïns dels municipis que disposen d’aquest servei. 
 
 

 
LÍNIA 3. Subvencions destinades a l’adquisició d’ajudes t ècniques per a gent 
gran i persones discapacitades 

 
Els tècnics socials del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa valoraran les sol·licituds de 
subvencions per a l’adquisició d’ajudes tècniques, tenint en compte que aquestessón 
compatibles amb qualsevol altre subvenció o ajuda econòmica, pública o privada, que 
tingui la mateixa finalitat, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la 
despesa subvencionada no sobrepassi el cost total de l’actuació, de conformitat amb el 
que disposa l’article 19 de la Llei general de subvencions. 
 
En tot cas, es considera ajuda tècnica el transport adaptat i el servei de teleassistència, 
amb el benentès que es considera ajuda tècnica qualsevol producte o servei que serveixi 
per millorar l’autonomia a les persones en situació de discapacitat o de mobilitat reduïda. 
 
 
 

LÍNIA 4. “Xec regal per llibres de lectura”  
 
La subvenció consisteix en obsequiar amb un xec regal al beneficiari per l’adquisició 
de llibres de lectura. 

 
 
 
 



 
Article 6. Quantia de les subvencions i el seu finançament
 
6.1. La quantia individualitzada 
 
 
LÍNIA 1. Subvencions destinades als estudiants

 
Mòdul a) Primer cicle d’educació infantil
 

L’import de les despeses 
de 600,00 euros per infant i curs escolar.
 

 
Mòdul b) Segon cicle d’educació 
 

L’import de les despeses 
de 300,00 euros per 

 
Mòdul c) Educació secundària obligatòria
 

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades, amb un màxim 
de 300,00 euros per 

 
Mòdul d) Batxillerat, cicles formatius, cursos d’ac cés als cicles formatius i PQPI
 

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades, amb un màxim 
de 300,00 euros per 

 
Mòdul e) Estudis de grau i postgrau 
 

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades,
20% del cost total acreditat i amb un màxim de 500,00 euros per 
acadèmic. 

 
Mòdul f) Estudis d’idiomes

 
L’import de les despeses subvencionables degudament justificades, amb un màxim de 
200,00 euros per persona i cur
 

Mòdul g) Qualsevol altre estudi reglat
 
L’import de les despeses subvencionables degudament justificades, amb un màxim 
de 300,00 euros per persona i curs.
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Quantia de les subvencions i el seu finançament  

uantia individualitzada per a cada modalitat de subvencions és 

1. Subvencions destinades als estudiants  

Primer cicle d’educació infantil  (0 a 3 anys) 

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades, amb un màxim 
de 600,00 euros per infant i curs escolar. 

Segon cicle d’educació infantil i primària  (3 a 12 anys)

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades, amb un màxim 
00,00 euros per nen/a i curs escolar. 

Mòdul c) Educació secundària obligatòria  (ESO, 12 a 16 anys) 

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades, amb un màxim 
de 300,00 euros per noi/a i curs escolar. 

Mòdul d) Batxillerat, cicles formatius, cursos d’ac cés als cicles formatius i PQPI

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades, amb un màxim 
00,00 euros per noi/a i curs acadèmic. 

Mòdul e) Estudis de grau i postgrau  

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades,
20% del cost total acreditat i amb un màxim de 500,00 euros per 

Mòdul f) Estudis d’idiomes  

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades, amb un màxim de 
200,00 euros per persona i curs. 

altre estudi reglat  

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades, amb un màxim 
euros per persona i curs. 
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 la tot seguit s’indica: 

degudament justificades, amb un màxim 

3 a 12 anys) 

degudament justificades, amb un màxim 

 

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades, amb un màxim 

Mòdul d) Batxillerat, cicles formatius, cursos d’ac cés als cicles formatius i PQPI 3 

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades, amb un màxim 

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades, fins al límit del 
20% del cost total acreditat i amb un màxim de 500,00 euros per persona i curs 

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades, amb un màxim de 

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades, amb un màxim 



LÍNIA 2. Subvencions destinades a activitats infantils i juvenils  
 

Mòdul a) Casal d’estiu  
 

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades,amb un màxim de 
100,00 euros per nen/a i any. 

 
Mòdul b) Estades a l’estranger  
 

L’import de les despeses subvencionables degudament justificades, amb un màxim de 
300,00 euros per nen/a o noi/a i any. 

 
Mòdul c) Complement a l’abonament de temporada de l es piscines municipals de 
la comarca  
 

L’import de la subvenció consisteix en el preu diferencial de l’abonament de 
temporada de les piscines municipals de la comarca de la Garrotxa; de manera que 
els veïns de Beuda paguin el mateix preu públic que paguen els veïns dels municipis 
que disposen d’aquest servei.   
 
Només es subvencionarà un abonament per temporada i persona beneficiària.  
 

 
LÍNIA 3. Subvencions destinades a l’adquisició d’ajudes t ècniques per a gent 
gran i persones discapacitades 

 
L’import d’aquestes subvencions es valorarà d’acord amb el que disposi l’informe dels 
tècnics socials del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa emès al respecte, amb un 
màxim de 500,00 euros per persona beneficiària i any; llevat que els tècnics socials 
informin de la conveniència de subvencionar fins a la totalitat de la despesa si existeix 
consignació pressupostària suficient. 
 
 

LÍNIA 4. “Xec regal per llibres de lectura”  
 

La quantia de l’ajut és de 20,00 euros, consistent en un val de compra a la llibreria que 
indiqui l’ajuntament per a l’adquisició de llibres de lectura per a l’infant que compleix 6 
anys o el nen/a que compleix 12 anys. 

 
 

6.2. La dotació econòmica de cada línia de subvencions i de les seves respectives 
modalitats serà la que es determini en la convocatòria corresponent, d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 3d’aquestes bases, en el supòsit de consignació 
pressupostària insuficient per atendre totes les sol·licituds, es procedirà a un prorrateig 
entre tots els beneficiaris de les subvencions de l’import global màxim destinat a 
cadascuna de les línies de subvencions que s’hagin convocat, excepte que la 
convocatòria disposi una altra cosa. 



Article 7. Co mpatibilitat de subvencions
 
7.1. Qualsevol persona pot sol·licitar més d’una subvenció, ja sigui de la mateixa línia o 
de diferent, llevat que en la convocatòria de subvencions es disposi 
 
7.2. Així mateix, les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb 
qualsevol altre subvenció o ajuda econòmica, pública o privada, que tingui la mateixa 
finalitat, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada 
no sobrepassi el cost total de l’actuació
la Llei general de subvencions.
 
7.3. Això no obstant, atès que l’ajuda extraordinària prevista a la Línia 5 consisteix en el 
pagament íntegre de les despeses subvencionables dels mòduls b) i c) de la Línia 1, en 
aquest cas, aquesta ajuda extraordinàr
ajuda econòmica, pública o privada, que tingui la mateixa finalitat.
 
 
Article 8 . Convocatòria pública
 
Correspondrà al ple municipal
subvencions i les seves respectives modalitats
sol·licituds. 
 
La convocatòria es publicarà 
d’edictes electrònic (eTauler).
 

 
Article 9 . Presentació de
 
9.1. Per poder optar a les
sol·licitud degudament signada
l’ajuntament, o bé, presencialment 
públic. 
 
9.2. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat que 
conté l’annex 1 d’aquestes bases i que estarà
dependències municipals i 
 
Les sol·licituds hauran d’estar signades i 
 

a) Fotocòpia del NIF o NIE de la persona 
l’ajuntament ja disposi 
b) Declaració responsable que es compleixen els requisits per ser beneficiari de la 
subvenció, d’acord amb el model normalitzat que consta a l’
bases. 
c) Justificants de la despesa 

 
9.3. El termini per presentar les sol·licituds serà el que es determini en la convocatòria
corresponent. 

 

 

mpatibilitat de subvencions  

ualsevol persona pot sol·licitar més d’una subvenció, ja sigui de la mateixa línia o 
de diferent, llevat que en la convocatòria de subvencions es disposi una altra cosa.

Així mateix, les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb 
vol altre subvenció o ajuda econòmica, pública o privada, que tingui la mateixa 

sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada 
no sobrepassi el cost total de l’actuació, de conformitat amb el que disposa l’article 
la Llei general de subvencions. 

Això no obstant, atès que l’ajuda extraordinària prevista a la Línia 5 consisteix en el 
pagament íntegre de les despeses subvencionables dels mòduls b) i c) de la Línia 1, en 
aquest cas, aquesta ajuda extraordinària és incompatible amb qualsevol altre subvenció o 
ajuda econòmica, pública o privada, que tingui la mateixa finalitat. 

. Convocatòria pública  

le municipal aprovar la convocatòria pública de cadascuna de les línies de 
subvencions i les seves respectives modalitats, assenyalant el termini de presentació de les 

La convocatòria es publicarà a la seu electrònica de l’ajuntament, en concret, al tauler 
d’edictes electrònic (eTauler). 

. Presentació de  sol·licituds 

es subvencions les persones interessades hauran de presentar l
degudament signada, ja sigui telemàticament a través de la seu electrònica de 

juntament, o bé, presencialment a les dependències municipals en horari d’atenció al 

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat que 
aquestes bases i que estarà a disposició dels interessats 

dependències municipals i en la seu electrònica, des que es publiqui la convocatòria.

Les sol·licituds hauran d’estar signades i anar acompanyades dels següents documents:

a) Fotocòpia del NIF o NIE de la persona que sol·licita la subvenció
juntament ja disposi d’aquesta documentació en vigor. 

eclaració responsable que es compleixen els requisits per ser beneficiari de la 
subvenció, d’acord amb el model normalitzat que consta a l’annex

c) Justificants de la despesa objecte de subvenció. 

termini per presentar les sol·licituds serà el que es determini en la convocatòria
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ualsevol persona pot sol·licitar més d’una subvenció, ja sigui de la mateixa línia o 
una altra cosa. 

Així mateix, les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb 
vol altre subvenció o ajuda econòmica, pública o privada, que tingui la mateixa 

sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada 
, de conformitat amb el que disposa l’article 19 de 

Això no obstant, atès que l’ajuda extraordinària prevista a la Línia 5 consisteix en el 
pagament íntegre de les despeses subvencionables dels mòduls b) i c) de la Línia 1, en 

ia és incompatible amb qualsevol altre subvenció o 

de cadascuna de les línies de 
, assenyalant el termini de presentació de les 

, en concret, al tauler 

eressades hauran de presentar la 
ja sigui telemàticament a través de la seu electrònica de 

en horari d’atenció al 

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat que 
a disposició dels interessats a les 

en la seu electrònica, des que es publiqui la convocatòria. 

anar acompanyades dels següents documents: 

que sol·licita la subvenció, excepte que 

eclaració responsable que es compleixen els requisits per ser beneficiari de la 
annex 2 d’aquestes 

termini per presentar les sol·licituds serà el que es determini en la convocatòria 



 
9.4. La presentació de sol·licituds de subvencions implica la plena acceptació i el 
coneixement d’aquestes bases i de la convocatòria corresponent. 
 
9.5. En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incomplerta es requerirà 
a la persona sol·licitant de la subvenció per tal que, en el termini màxim de 10 (deu) dies 
hàbils a comptar de l’endemà de la notificació del requeriment, procedeixi a la seva 
rectificació o a les esmenes necessàries; tot indicant que si no ho fa se’l tindrà per desistit 
de la seva sol·licitud. 
 
9.6. La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o informació que s’incorpori en 
les declaracions responsables que s’han de presentar, a més de ser causa d’exclusió de 
la persona sol·licitant de la subvenció de la convocatòria, és també causa de revocació, 
sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin 
conforme amb el disposat en l’article 69 de la Llei 39/2015,  d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions públiques. 

 
 
Article 10. Tramitació del procediment i resolució de les sol·licituds 
 
10.1. L’òrgan competent per resoldre la convocatòria de subvencions és el ple municipal, 
el qual podrà resoldre-la en diversos actes, per exemple, per a cada línia de subvencions 
o per a les diferents modalitats de cada línia, si escau. 
 
10.2. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon al 
regidor/acompetent en matèria de benestar i família. L’òrgan instructor realitzarà d’ofici 
quantes actuacions consideri necessàries per a la determinació, coneixement i 
comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de formular l’informe-proposta de 
resolució. Les activitats d’instrucció, entre d’altres, comprendran: 

a)Comprovar el compliment dels requisits de la condició de beneficiari establerts en 
aquestes bases. 
b)Avaluar les sol·licituds i documentació presentada, 
d’acordambelscriterisestablertsen aquestes bases o, si s’escau, en la convocatòria. 
c) Petició dels informes, la informació o l’assessorament que s’estimin necessaris, en 
cas que l’estudi de la documentació presentada no sigui suficient per determinar la 
proposta de resolució. 

 
L’òrgan instructor elevarà l’informe-proposta de resolució de concessió de subvencions a 
l’òrgan competent per resoldre, el ple municipal. La proposta de resolució, degudament 
motivada, ha de llistar les persones beneficiàries de les subvencions i la quantia 
d’aquestes, així com també la relació de les persones sol·licitants excloses, amb indicació 
de la causa d’exclusió. 
 
10.3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució de la convocatòria de subvencions 
serà de 3 (tres) mesos a comptar des de la finalització del període de presentació de 
sol·licituds.  
 
La manca de resolució dins d’aquest termini legitima a les persones sol·licitants de 
subvencions per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu. 



 
La resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·l
dels quals s’hagi desestimat.
 
 
Article 11. Justificació, acceptació i pagament de la subvenció
 
11.1. Les subvencions s’entendran justificades 
despesa subvencionable 
atorgada. Es consideren justificants de despesa, per exemple, factures i/o rebuts que han 
d’anar a nom de la persona beneficiària. 
bancària i tiquets de compra en els quals hi consti, com a mínim,
proveïdor, el número de tiquet, l’import, el concepte i la data d’emissió
 
11.2. Una vegada fetes les comprovacions pertinents per part de l’òrgan instructor i 
resolta la convocatòria de subvencions per l’òrgan competent, es procedir
de la subvenció concedida als beneficiaris.
 
De manera excepcional, en les subvencions de la Línia 3 destinades a l’adquisició 
d’ajudes tècniques per a la gent gran i persones discapacitades, si així ho disposa 
l’informe dels tècnics socials,
entregues de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per 
poder portar a terme les actuacions inherents a la subvenció. Així doncs, mitjançant la 
bestreta de subvenció es
subvenció. Aquesta possibilitat i el règim de garanties, si s’escau, hauran de preveure’s
expressament en la resolució en la qual es concedeixi la subvenció amb pagament 
anticipat, conforme l’article 34.4 de la Llei general de subvencions. En qualsevol cas, el 
beneficiari de la subvenció estarà obligat a justificar la bestreta abans de finalitzar el 
termini de 3 (tres) mesos a comptar de l’endemà de la notificació de la concessió de la 
subvenció amb bestreta. La no justificació de la subvenció serà causa del reintegrament 
de la quantitat percebuda, d’acord amb l’article 37 de la mateixa Llei.
 
11.3. L’acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la 
sol·licitud. A tal efecte, un cop notificada la resolució d’atorgament de la subvenció, si els 
beneficiaris no estan interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d’un 
termini de 10 (deu) dies hàbils per presentar un escrit, ja sigui telemàticament o 
presencialment, manifestant expressament la seva renúncia.
 
Tot l’esmentat, sense perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar la 
resolució d’atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa vigent.
 
11.4. El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària.
 
 
 
 
 
 

 

 

La resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·l
dels quals s’hagi desestimat. 

Justificació, acceptació i pagament de la subvenció  

Les subvencions s’entendran justificades amb l’aportació dels justificants de 
subvencionable per un import igual o superior a la quanti
Es consideren justificants de despesa, per exemple, factures i/o rebuts que han 

d’anar a nom de la persona beneficiària. També s’admeten justificants de transferència 
bancària i tiquets de compra en els quals hi consti, com a mínim,
proveïdor, el número de tiquet, l’import, el concepte i la data d’emissió

Una vegada fetes les comprovacions pertinents per part de l’òrgan instructor i 
resolta la convocatòria de subvencions per l’òrgan competent, es procedir
de la subvenció concedida als beneficiaris. 

De manera excepcional, en les subvencions de la Línia 3 destinades a l’adquisició 
d’ajudes tècniques per a la gent gran i persones discapacitades, si així ho disposa 
l’informe dels tècnics socials, podran realitzar-se pagaments anticipats que suposaran 
entregues de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per 
poder portar a terme les actuacions inherents a la subvenció. Així doncs, mitjançant la 
bestreta de subvenció es possibilita el seu pagament anticipat de fins el 100% de la 
subvenció. Aquesta possibilitat i el règim de garanties, si s’escau, hauran de preveure’s
expressament en la resolució en la qual es concedeixi la subvenció amb pagament 

icle 34.4 de la Llei general de subvencions. En qualsevol cas, el 
beneficiari de la subvenció estarà obligat a justificar la bestreta abans de finalitzar el 
termini de 3 (tres) mesos a comptar de l’endemà de la notificació de la concessió de la 

mb bestreta. La no justificació de la subvenció serà causa del reintegrament 
de la quantitat percebuda, d’acord amb l’article 37 de la mateixa Llei. 

de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la 
un cop notificada la resolució d’atorgament de la subvenció, si els 

beneficiaris no estan interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d’un 
termini de 10 (deu) dies hàbils per presentar un escrit, ja sigui telemàticament o 

nifestant expressament la seva renúncia. 

Tot l’esmentat, sense perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar la 
resolució d’atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa vigent.

El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària.
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La resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud 

amb l’aportació dels justificants de 
per un import igual o superior a la quantia de subvenció 

Es consideren justificants de despesa, per exemple, factures i/o rebuts que han 
També s’admeten justificants de transferència 

bancària i tiquets de compra en els quals hi consti, com a mínim, la identificació del 
proveïdor, el número de tiquet, l’import, el concepte i la data d’emissió. 

Una vegada fetes les comprovacions pertinents per part de l’òrgan instructor i 
resolta la convocatòria de subvencions per l’òrgan competent, es procedirà al pagament 

De manera excepcional, en les subvencions de la Línia 3 destinades a l’adquisició 
d’ajudes tècniques per a la gent gran i persones discapacitades, si així ho disposa 

se pagaments anticipats que suposaran 
entregues de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per 
poder portar a terme les actuacions inherents a la subvenció. Així doncs, mitjançant la 

possibilita el seu pagament anticipat de fins el 100% de la 
subvenció. Aquesta possibilitat i el règim de garanties, si s’escau, hauran de preveure’s 
expressament en la resolució en la qual es concedeixi la subvenció amb pagament 

icle 34.4 de la Llei general de subvencions. En qualsevol cas, el 
beneficiari de la subvenció estarà obligat a justificar la bestreta abans de finalitzar el 
termini de 3 (tres) mesos a comptar de l’endemà de la notificació de la concessió de la 

mb bestreta. La no justificació de la subvenció serà causa del reintegrament 
 

de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la 
un cop notificada la resolució d’atorgament de la subvenció, si els 

beneficiaris no estan interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d’un 
termini de 10 (deu) dies hàbils per presentar un escrit, ja sigui telemàticament o 

Tot l’esmentat, sense perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar la 
resolució d’atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa vigent. 

El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 



Article 12. Obligacions dels beneficiaris 
 
12.1. Els beneficiaris de les subvencions tenen les següents obligacions: 
 

a) Complir amb totes les condicions i deures que s’estableixen en aquestes bases, en 
la convocatòria corresponent i les que detalla l’article 14 de la Llei general de 
subvencions. 
 
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que realitzi l’òrgan 
instructor o l’òrgan interventor de l’ajuntament, i a aportar tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors en relació a la subvenció 
concedida. A tal efecte, autoritzen expressament a l’ajuntament a consultar les seves 
dades davant les administracions tributàries i de la Seguretat Social. 

 
12.2. Les subvencionsconcedides seran comunicades a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) del Ministeri d’Hisenda de l’Estat i, també, al Registre de 
Subvencions I Ajuts de Catalunya (RAISC) de la Generalitat de Catalunya; 
consegüentment, les persones beneficiàries de subvencions tenen la condició de 
comptedants davant el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
respectivament, en els termes de la seva legislació reguladora. 

 
 
Article 13. Revocació i reintegrament de la subvenc ió 
 
13.1. El reintegrament d’una subvenció inicialment atorgada és la conseqüència de la 
seva revocació per l’incompliment de les condicions imposades en la resolució de 
concessió 
 
Serà motiu de revocació, total o parcial, de la subvenció: 

a) Quan concorri alguna de les causes de reintegrament que s’especifiquen a l’article 
37 de la Llei general de subvencions. 
b) L’incompliment de les condicions i obligacions que aquestes bases imposen als 
beneficiaris de les subvencions. 
c) Altres supòsits que prevegi la normativa aplicable. 
 

13.2. En cas de manca de justificació de la subvenció o de concurrència de les causes de 
reintegrament previstes en la normativa aplicable, es produirà la pèrdua del dret, total o 
parcial, de la subvenció atorgada i podrà ser motiu de revocació. 
 
13.3. Si la renúncia expressa del beneficiari és posterior al seu cobrament, haurà de 
reintegrar les quantitats percebudes. 
 
13.4. L’ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes pel 
beneficiari juntament amb l’interès de demora, des del moment del pagament de la 
subvenció i fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
13.5. L’òrgan competent per revocar una subvenció és l’òrgan concedent, el ple 
municipal. 
 



 
Article 14. Règim sancionador
 
Les persones sol·licitants i les 
responsabilitats i al règim sancionador sobre inf
Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 
 
Article 15. Protecció de dades de caràcter personal
 
D’acord amb el què disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal de les 
persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud,
control de les subvencions tramitades en el marc d’aquestes bases.
 
L’ajuntament de Beuda és l’entitat responsable del tractament de les dades personals de 
les persones sol·licitants i les beneficiàries de les subvencions objecte d’aquestes b
Si es considera que el tractament de les dades personals vulnera la normativa o els drets 
de les persones interessades, aquestes podran exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació o oposició al seu tr
els termes previstos a la normativa vigent, mitjançant escrit adreçat a l'
telemàticament a través de la seu electrònica de la corporació municipal, o bé, 
presencialment a les dependències municipals (plaça major, 4 de Beuda
d’atenció al públic. 
 
 
Article 16 . Transparència en l’activitat subvencional
 
16.1. En compliment del 
General de Subvencions, es comunicarà a la 
(BDNS) del Ministeri d’Hisenda de l’Estat 
convocatòries de subvencions que regulen aquestes bases.
l’administració i custòdia de la BDNS és la Intervenció General de l’Administrac
l’Estat. 
 
16.2. Així mateix, per tal de donar compliment a les obligacions de publicitat activa en 
matèria de subvencions establertes per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern,
de les convocatòries de subvencions
(d’ara en endavant, RAISC), creat per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic.
 
El Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el 
subvencions i ajuts de Catalunya
funcionament del RAISC, 
atorgats per les administracions
perjudici de l'existència d'altres registres o bases de dades creats amb d'altres finalitats. 
 

 

 

Règim sancionador  

sol·licitants i les beneficiàries de les subvencions estaran sotmeses a les 
responsabilitats i al règim sancionador sobre infraccions administratives que regula el 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i e
seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 

Protecció de dades de caràcter personal  

D’acord amb el què disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal de les 
persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud,
control de les subvencions tramitades en el marc d’aquestes bases. 

juntament de Beuda és l’entitat responsable del tractament de les dades personals de 
les persones sol·licitants i les beneficiàries de les subvencions objecte d’aquestes b
Si es considera que el tractament de les dades personals vulnera la normativa o els drets 
de les persones interessades, aquestes podran exercir els seus drets d’accés, 

supressió, portabilitat de les dades, limitació o oposició al seu tr
els termes previstos a la normativa vigent, mitjançant escrit adreçat a l'
telemàticament a través de la seu electrònica de la corporació municipal, o bé, 

les dependències municipals (plaça major, 4 de Beuda

. Transparència en l’activitat subvencional  

En compliment del què disposen els articles 17.3.b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, 
ubvencions, es comunicarà a la Base de Dades Nacional de 

(BDNS) del Ministeri d’Hisenda de l’Estat espanyol tota la informació referida a
convocatòries de subvencions que regulen aquestes bases.L’òrgan responsable de 
l’administració i custòdia de la BDNS és la Intervenció General de l’Administrac

Així mateix, per tal de donar compliment a les obligacions de publicitat activa en 
matèria de subvencions establertes per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, també es trametrà informació
de les convocatòries de subvencions al Registre de Subvencions I Ajuts de Catalunya 
(d’ara en endavant, RAISC), creat per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic. 

271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del registre de 
subvencions i ajuts de Catalunya té per objecte determinar l’abast, el contingut i el 
funcionament del RAISC, que és el registre únic que engloba totes les subvencions i ajuts 

rgats per les administracions públiques de l'àmbit territorial de Catalunya, sense 
perjudici de l'existència d'altres registres o bases de dades creats amb d'altres finalitats. 
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beneficiàries de les subvencions estaran sotmeses a les 
raccions administratives que regula el 

General de Subvencions i el Títol IV del 

D’acord amb el què disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal de les 
persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació i 

juntament de Beuda és l’entitat responsable del tractament de les dades personals de 
les persones sol·licitants i les beneficiàries de les subvencions objecte d’aquestes bases. 
Si es considera que el tractament de les dades personals vulnera la normativa o els drets 
de les persones interessades, aquestes podran exercir els seus drets d’accés, 

supressió, portabilitat de les dades, limitació o oposició al seu tractament en 
els termes previstos a la normativa vigent, mitjançant escrit adreçat a l'ajuntament, ja sigui 
telemàticament a través de la seu electrònica de la corporació municipal, o bé, 

les dependències municipals (plaça major, 4 de Beuda) en horari 

), 18 i 20 de la Llei 38/2003, 
Base de Dades Nacional de Subvencions 

tota la informació referida a les 
L’òrgan responsable de 

l’administració i custòdia de la BDNS és la Intervenció General de l’Administració de 

Així mateix, per tal de donar compliment a les obligacions de publicitat activa en 
matèria de subvencions establertes per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

es trametrà informació 
al Registre de Subvencions I Ajuts de Catalunya 

(d’ara en endavant, RAISC), creat per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 

Reglament del registre de 
té per objecte determinar l’abast, el contingut i el 

que és el registre únic que engloba totes les subvencions i ajuts 
públiques de l'àmbit territorial de Catalunya, sense 

perjudici de l'existència d'altres registres o bases de dades creats amb d'altres finalitats.  



Segons l’article 1.2,el RAISC té les finalitats següents:  
 

«a) La promoció de la transparència, que es materialitza en la publicitat i accessibilitat 
de la informació subvencional i dels ajuts.  
b) La millora de la planificació i la gestió de les polítiques de les administracions 
públiques catalanes, permetent la coordinació d'aquestes en el foment de les activitats 
públiques o d'interès social, així com la promoció de finalitats públiques.  
c) La col·laboració en la lluita contra el frau amb relació a les subvencions i els ajuts, 
permetent-ne el control de l'acumulació i la concurrència.» 

 
16.3. També es publicarà en el Portal de Transparència de l’ajuntament la informació de 
caràcter públic que preceptua l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
 
Article 17. Règim jurídic aplicable 
 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és, sense caràcter 
exhaustiu, el que tot seguit es relaciona: 
 

— La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
— El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
— La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
— El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
— El decret 179/2995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
— La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions públiques. 
 
— La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
— La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (en tot allò que no s’oposi a les lleis 
bàsiques estatals 39/2015 i 40/2015). 
 
— La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, i el Reglament europeu vigent en la matèria. 
 
— La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 



— El Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la B
Nacional de Subvencions (BDNS) i la publicitat de les subvencions i demés ajudes 
públiques. 
 
—  El Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
registre de subvencions i ajuts de Catalunya
 
— ElReial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora d’hisendes locals.
 
— La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
— El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qu
controlintern en les entitats del sector públic local.
 
 
— Les Bases d’Execució del Pressupost municipal.
 
— Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
 

 
Article 18. Principis ètics i regles de bona conducta
 
18.1. Les persones beneficiàries 
èticament exemplar, abstenir
de pràctica corrupta i posar en coneixement de l'òrgan competent qualsevol manifestació 
d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present 
afectar. Particularment s'abstindran de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis 
d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. 
 
18.2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d
obligacions següents:  

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de 
subvencional. 
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les
subvencions o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. 

 
18.3. En particular, les persones
següents:  

a) Comunicar immediatament a l'òrgan instructor les possibles situacions de conflicte 
d'interessos.  
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi 
en la concessió de la subvenció
c) No oferir ni facilitar a càrrecs 
ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un 
procediment de concessió d'ajuts. 

 

 

El Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la B
Nacional de Subvencions (BDNS) i la publicitat de les subvencions i demés ajudes 

Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora d’hisendes locals. 

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
controlintern en les entitats del sector públic local. 

Les Bases d’Execució del Pressupost municipal. 

Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.

ètics i regles de bona conducta  

beneficiàries de les subvencions han d'adoptar una conducta 
èticament exemplar, abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena 
de pràctica corrupta i posar en coneixement de l'òrgan competent qualsevol manifestació 
d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present en el procediment o que el pugui 
afectar. Particularment s'abstindran de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis 
d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.  

Amb caràcter general, les persones beneficiàries de subvencions

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de 

accions que posin en risc l'interès públic.  
les situacions irregulars que es puguin presentar en les
o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. 

persones beneficiàries de subvencions assumeixen les obligacions 

Comunicar immediatament a l'òrgan instructor les possibles situacions de conflicte 

No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi 
la subvenció 

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, 
ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un 
procediment de concessió d'ajuts.  
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El Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS) i la publicitat de les subvencions i demés ajudes 

Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

al es regula el règim jurídic del 

Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 

han d'adoptar una conducta 
se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena 

de pràctica corrupta i posar en coneixement de l'òrgan competent qualsevol manifestació 
en el procediment o que el pugui 

afectar. Particularment s'abstindran de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis 

e subvencionshan d’assumir les 

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de l’activitat 

les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.  

assumeixen les obligacions 

Comunicar immediatament a l'òrgan instructor les possibles situacions de conflicte 

No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi 

o empleats públics avantatges personals o materials, 
ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un 



d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al 
seguiment i l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les bases de 
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.  
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 
imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o les administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'article 3.4 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
 

18.4. En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el 
règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres 
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 
 
 
Article 19. Interpretació 
 
La facultat d’interpretació d’aquestes basesrecau exclusivament en el ple municipal, a 
proposta de l’òrgan instructor. 
 
 
Article 20. Modificació dels preceptes amb motiu de  la promulgació de normes 
posteriors 
 
Els preceptes d’aquestes bases que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions 
a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què 
porten causa. 
 
 
Article 21. Vigència 
 
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG) i romandran vigents, mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 
 

 
L’alcalde 
 
 
 
 
 
Beuda, datat i signat electrònicament 
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