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DISPOSICIONS

DOGC 5965 – 16.9.2011

DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA
ORDRE
PRE/222/2011, de 7 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de
la concessió de subvencions per a la promoció i projecció internacional de les
organitzacions catalanes i l’obertura de convocatòria per a l’any 2011.
Les organitzacions de la societat civil catalana assumeixen d’una manera creixent
la convicció que el seu desenvolupament va cada dia més associat a la seva projecció
internacional. Les organitzacions catalanes sense ànim de lucre han fet seva aquesta
equació i l’han traduït, bé en una important presència en l’àmbit internacional com
a membres d’organitzacions internacionals o europees, bé participant en xarxes
internacionals, bé duent a terme activitats en l’àmbit internacional que els permetin
esdevenir una referència en el seu sector d’activitat.
Aquesta presència internacional, dia a dia, esdevé un repte per a les nostres entitats
que es veuen abocades a assumir el repte de la internacionalització de la seva actuació com una conseqüència derivada dels seus mateixos objectius, necessàriament
projectats en un món més ampli.
Per a la Generalitat de Catalunya la internacionalització de les organitzacions
catalanes és un objectiu d’interès públic i social, a la vegada que un indicador del
valor qualitatiu de la tasca que duen a terme les nostres organitzacions. Aquesta
tasca, iniciada en l’àmbit nacional de Catalunya, transcendeix, però, el nostre país
quan es planteja la necessitat d’ampliar l’àmbit d’actuació de l’organització com una
extensió natural, directament lligada als objectius de cada organització.
Aquesta internacionalització, conjuntament amb la projecció internacional de
les empreses catalanes, constitueix un dels principals factors de la nostra presència
exterior. Aquesta presència, tot i desenvolupar-se en l’àmbit privat i sectorial de
cada organització, té una alta significació pública per les sinergies que genera i per
la projecció implícita que es fa del nostre país arreu.
El Govern de Catalunya assumeix com a pròpia la tasca de promoció de la projecció internacional de les organitzacions catalanes en tots els sectors d’activitat, més
encara si aquesta tasca esdevé un mandat recollit de manera explícita en l’article
200 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Atès el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 6/2011,
de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011;
Atès l’article 45.1. Decret 325/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de la Presidència;
En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
ORDENO:
Article 1
Aprovació de les bases
Aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la promoció
i projecció internacional de les organitzacions catalanes, les quals es publiquen a
l’annex d’aquesta Ordre.
Article 2
Convocatòria
2.1 Obrir la convocatòria pública per a la concessió de les subvencions per a
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la promoció i projecció internacional de les organitzacions catalanes per a l’any
2011.
2.2 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases
reguladores que es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre; pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i per
la resta de la normativa vigent aplicable.
Article 3
Partida pressupostària i import màxim
3.1 L’import global màxim destinat a la convocatòria per a l’any 2011 és de
600.000,00 (sis-cents mil) euros a càrrec de la partida D/482000100/2310 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011.
Aquesta dotació màxima podrà ser modificada, amb subjecció a la normativa
vigent.
Article 4
Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes natural a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Article 5
Resolució i publicació
La persona titular del Departament de la Presidència resol aquesta convocatòria
de subvencions, a proposta del/de la titular de la Secretaria d’Afers Exteriors i un
cop les sol·licituds presentades hagin estat estudiades i avaluades per la comissió
avaluadora prevista a la base 9.3 de l’annex de la present Ordre. La resolució final
es publicarà, mitjançant la seva exposició pública, al tauler d’anuncis de la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la Presidència (carrer Sant Honorat, 1-3,
08002 de Barcelona) en un termini màxim de sis mesos a comptar des de la data
de publicació d’aquesta Ordre.
Les subvencions concedides d’un import igual o superior a 3.000 euros es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Article 6
Silenci administratiu i recursos
Sens perjudici de l’obligació de resoldre, transcorregut aquest termini de sis
mesos a comptar des de la data de publicació d’aquesta convocatòria i sense que
s’hagi dictat i publicat la resolució expressa, les entitats interessades poden entendre
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
Contra aquesta resolució de concessió o de denegació de la persona titular del
Departament de la Presidència, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada,
d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de la seva
publicació, mitjançant exposició pública en el corresponent tauler d’anuncis, o
bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat
amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la data de la seva publicació, mitjançant exposició pública en el
corresponent tauler d’anuncis.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga l’Ordre VCP/86/2010, de 17 de febrer, per la qual s’aproven les bases
reguladores de les subvencions per a la promoció i projecció internacional de les
organitzacions catalanes.
DISPOSICIONS FINALS
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Contra aquesta Ordre es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació,
segons el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 7 de setembre de 2011
ARTUR MAS I GAVARRÓ
President de la Generalitat de Catalunya
ANNEX
Bases reguladores de les subvencions per a la promoció i projecció internacional
de les organitzacions catalanes
—1 Objecte
1.1 L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de
subvencions que tinguin com a finalitat el suport a la internacionalització de les
entitats catalanes, al manteniment de la seva condició de membre d’organitzacions internacionals, formalment constituïdes, i a la projecció internacional de
Catalunya.
1.2 Queden excloses de l’objecte de les subvencions les despeses directes derivades de la participació de membres de les organitzacions catalanes en activitats
del seu propi i principal àmbit d’activitat.
—2 Línies de subvencions
S’estableixen dues línies de subvencions:
2.1 Línia A de subvencions:
a) Finançament de quotes d’afiliació de l’organització catalana, derivades de la
seva condició de membre d’organitzacions europees o internacionals del seu àmbit
d’activitat, sigui quina sigui.
b) Despeses de transport, allotjament i dietes de representants de les organitzacions catalanes, derivades de la seva assistència a reunions dels òrgans de les
organitzacions europees o internacionals de les quals siguin membres.
c) Despeses d’establiment a Catalunya de la seu d’una organització europea o
internacional a la qual pertanyi com a membre l’organització catalana sol·licitant.
d) Despeses de transport de representants o personal tècnic adscrit a les organitzacions catalanes sol·licitants, derivades de la seva assistència a activitats internacionals
adreçades a millorar la seva formació mitjançant cursos, seminaris o qualsevol altra
activitat formativa, organitzada per l’organització europea o internacional a la qual
pertanyi com a membre o com a entitat consultiva l’organització sol·licitant.
e) Organització a Catalunya, per part de les organitzacions catalanes sol·licitants,
de congressos, seminaris o reunions tècniques acordades pels òrgans corresponents
de les mateixes organitzacions europees o internacionals, de les quals siguin memDisposicions
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bres, o bé d’organismes internacionals multilaterals dels quals l’entitat catalana en
sigui consultora.
f) Actuacions de comunicació i difusió en l’àmbit internacional del conjunt
d’activitats, objectius i programes de les organitzacions catalanes.
2.2 Línia B de subvencions:
Despeses derivades de la promoció del reconeixement de les organitzacions
catalanes com a entitats consultives d’organismes internacionals multilaterals o de
les seves actuacions com a entitats consultives, mitjançant les activitats següents:
a) Despeses de transport de representants de les organitzacions catalanes, derivades d’activitats a l’exterior de promoció dels seus projectes internacionals davant
els organismes multilaterals.
b) Despeses de transport de representants o personal tècnic adscrit a les organitzacions catalanes sol·licitants, derivades de la seva assistència a activitats internacionals
adreçades a millorar la seva formació mitjançant cursos, seminaris o qualsevol altra
activitat formativa, organitzada per l’organització europea o internacional a la qual
pertanyi com a membre o com a entitat consultiva l’organització sol·licitant.
c) Organització a Catalunya, per part de les organitzacions catalanes sol·licitants,
de congressos, seminaris o reunions tècniques acordades pels òrgans corresponents
de les mateixes organitzacions europees o internacionals, de les quals siguin membres, o bé d’organismes internacionals multilaterals dels quals l’entitat catalana en
sigui consultora.
d) Actuacions de comunicació i difusió en l’àmbit internacional del conjunt
d’activitats, objectius i programes de les organitzacions catalanes.
—3 Durada de l’activitat i compatibilitat amb altres ajuts
3.1 Les activitats objecte d’aquestes subvencions s’han de realitzar totalment
o parcialment en el període comprés entre l’1 d’octubre de l’any anterior al de la
convocatòria i el 30 de setembre de l’any de la convocatòria.
No obstant això, pel que fa a la convocatòria de l’any 2011, no seran objecte de
subvenció les activitats del darrer trimestre de l’any 2010 ja subvencionades dins
la convocatòria VCP/488/2010, de 25 de febrer.
3.2 Les subvencions que es concedeixin d’acord amb aquestes bases són compatibles amb ajuts complementaris públics o privats.
3.3 L’import de la subvenció en cap cas podrà ser d’una quantia que, aïlladament
o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost
de l’activitat subvencionada.
—4 Beneficiaris
4.1 Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les organitzacions privades,
sense finalitat de lucre, d’àmbit territorial català, inscrites en qualsevol dels registres
públics de la Generalitat de Catalunya, que siguin membres d’una organització
europea o internacional del seu sector d’activitat, les que es promoguin com a
membres d’aquestes o les que duguin a terme activitats amb projecció internacional
de Catalunya i/o significativa en el marc del seu sector d’activitat.
4.2 Poden ser-ne també beneficiàries les organitzacions descrites en l’apartat
anterior que estiguin inscrites en un registre estatal, sempre que s’acrediti per les
seves activitats que l’àmbit real d’actuació és el dels territoris de parla catalana.
—5 Requisits de les entitats beneficiàries
5.1 Per optar a la línia A de subvencions cal que les organitzacions siguin
membres d’alguna organització europea o internacional del seu sector d’activitat,
independentment del seu àmbit d’activitat.
Les organitzacions que no són membres d’una organització europea o internacional
del seu sector només podran optar als ajuts previstos a la lletra f) de l’apartat 2.1.
5.2 Per optar a la línia B de subvencions cal que les organitzacions portin a
terme actuacions com a organitzacions consultives acreditades davant d’organismes
Disposicions
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internacionals multilaterals o bé facin actuacions per aconseguir aquest reconeixement de l’organisme multilateral.
5.3 En cap cas poden ser beneficiàries de subvenció:
a) Les organitzacions de caràcter públic i les de naturalesa privada que estiguin
participades majoritàriament per organismes o institucions de caràcter públic.
b) Les organitzacions de naturalesa privada que tinguin com a objecte social
reconegut en els seus estatuts el suport general i de qualsevol tipus a la internacionalització d’altres organitzacions catalanes, la promoció de la internacionalitat de
la societat civil catalana, així com de sectors catalans estratègics d’activitat, amb
capacitat de projecció internacional.
—6 Presentació de sol·licituds
6.1 Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant els models d’impresos normalitzats que es poden obtenir a la seu de la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament
de la Presidència o a la pàgina web http://www.gencat.cat/afersexteriors.
6.2 Les sol·licituds s’han de presentar al registre del Departament de la Presidència (carrer Sant Honorat, 1-3, 08002 de Barcelona), o mitjançant qualsevol de
les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
—7 Documentació
Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:
7.1 Documentació comuna a totes les organitzacions destinatàries.
7.1.1 Pel que fa a l’organització:
a) Original o còpia compulsada del NIF de l’organització sol·licitant.
b) Original o còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat
jurídica de l’entitat beneficiària, inscrita al registre corresponent.
c) Original o còpia compulsada del DNI de la persona signant de la sol·licitud.
d) Original o còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació
amb què actua la persona signant, degudament inscrita al registre, si escau.
e) Formulari de sol·licitud de transferència bancària degudament emplenat.
Aquest formulari ha d’estar segellat i signat per l’entitat bancària.
f) Declaració responsable de no estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició
d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions. Aquesta declaració s’inclou en el formulari de
sol·licitud normalitzat.
g) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, incloent-hi els imports sol·licitats i concedits. Aquesta
informació declarativa s’inclou en el formulari de sol·licitud normalitzat.
h) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com les obligacions
amb la Seguretat Social, inclosa en el formulari de sol·licitud normalitzat, en el
moment de la sol·licitud i acceptació de la subvenció.
La signatura de la sol·licitud de la subvenció per part del possible beneficiari/ària
implica l’autorització a l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la funció
de comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries
amb l’Estat, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.
En el supòsit que l’interessat denegui de manera expressa, en la sol·licitud, el seu
consentiment per a la comprovació d’ofici conforme està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya, i amb la Seguretat Social,
aquest presentarà la documentació acreditativa d’aquestes situacions en el mateix
moment de presentació de la sol·licitud.
i) Si té 50 o més treballadors, declaració acreditativa del compliment de l’obligació que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de
minusvàlids, o el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment
alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors
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amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya. Aquesta declaració constarà en el formulari
de sol·licitud normalitzat.
j) En cas d’entitats amb una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria
que indiqui els mitjans que s’utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per prevenir
i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi,
en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
k) Declaració acreditativa del compliment dels requisits establerts als article
32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en funció de
si es tracta d’una entitat que disposa d’establiments oberts al públic o no. Aquesta
declaració constarà en el formulari de sol·licitud normalitzat.
l) Declaració responsable del compliment del que estableix l’article 36 de la Llei
26/2009, de 23 de desembre, de modificació de l’apartat 2 de l’article 92 del Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, respecte de les remuneracions que percep
el personal directiu de l’entitat subvencionada. Aquesta declaració constarà en el
formulari de sol·licitud normalitzat.
m) Documentació que acrediti que l’organització sol·licitant, tot i estar inscrita
en un registre estatal, té com a àmbit real d’actuació el dels territoris de parla catalana.
n) Declaració responsable del compliment de l’establert en l’article 37 de la Llei
26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, que
afegeix un article 92 bis al Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, respecte a
la prohibició de fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït
en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades
orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins a l’acabament de l’activitat
subvencionada, i a favor de qualssevol altres persones jurídiques quan l’import
superi els 3.000 euros i no estiguin incloses en cap causa d’excepció.
No cal aportar els documents indicats en les lletres a), b), c), d) i e) en cas que l’entitat sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a l’Administració de la Generalitat,
sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i
no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit cal indicar clarament la
data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feia
referència. Si l’òrgan gestor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir
els documents, ha de requerir la persona sol·licitant perquè els aporti en el termini
de quinze dies.
7.1.2 Pel que fa a l’objecte de la sol·licitud:
Les organitzacions destinatàries han de presentar un compte justificatiu a l’òrgan
atorgant en el termini màxim previst a la convocatòria corresponent. Aquest compte
justificatiu ha d’incloure la documentació següent:
a) Memòria d’actuació que justifiqui el compliment de les condicions exigides
en aquestes bases reguladores, amb indicació i explicació detallada tant de les
activitats fetes com dels resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats dutes a terme
amb:
b.1) Relació classificada de la totalitat de les despeses i fonts de finançament de
l’activitat (identificació del creditor i del document, import, data d’emissió i data
de pagament).
b.2) Factures o altres documents de valor probatori equivalent i documentació
acreditativa del pagament per l’import de la subvenció sol·licitada.
b.3) Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i de la seva procedència.
Aquesta documentació haurà d’anar certificada pel president o presidenta i per
la persona que tingui la responsabilitat econòmica d’acord amb el que estableixin
els estatuts de l’entitat.
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7.2 Documentació complementària i específica per a les organitzacions que són
membres d’una organització europea o internacional en el seu sector d’activitat:
a) Fotocòpia dels estatuts de l’organització europea o internacional de la qual és
membre l’organització catalana.
b) Original o còpia compulsada del rebut corresponent al pagament de la quota
de membre o qualsevol altre document que acrediti la seva condició de membre.
c) Descripció de l’activitat o activitats que du a terme l’organització catalana en
el marc de la corresponent organització europea o internacional, així com de les
responsabilitats que tenen persones catalanes en els òrgans de govern, tècnics o de
treball de les organitzacions europees o internacionals.
d) Documentació acreditativa de l’organització internacional organitzadora de
les activitats recollides a les bases 2.1.e) i 2.2.c).
e) Documentació acreditativa d’haver sol·licitat o aconseguit la condició d’organització consultiva d’un organisme internacional multilateral.
7.3 La documentació complementària que, a criteri de l’entitat sol·licitant,
reflecteixi aspectes relatius als criteris de valoració.
—8 Criteris de valoració
8.1 Les sol·licituds, d’acord amb la documentació aportada, es valoraran amb
els criteris següents:
a) Qualitat de la memòria explicativa del projecte presentat i trajectòria, si s’escau, de l’entitat en projectes de col·laboració amb la Secretaria d’Afers Exteriors
(realització, rellevància, execució i assoliment d’objectius). 30/100
b) Que l’organització sol·licitant: sigui membre afiliat a una organització europea
o internacional; membre de xarxes internacionals; dugui a terme projectes internacional en un àmbit concret; sigui entitat consultiva d’un organisme internacional
multilateral; participi, mitjançant algun dels seus membres o representants en els
òrgans directius de l’entitat internacional a la qual pertanyen. 20/100
c) Qualitat del compte justificatiu d’ingressos i despeses, i del nivell de detall en
les partides destinades al projecte susceptible de subvenció. 10/100
d) Implantació sectorial de l’entitat a Catalunya (nombre de persones sòcies i
activitats). 10/100
e) Grau d’implicació econòmica i social de l’entitat en l’actuació per a la qual
sol·licita l’ajut. 5/100
f) Trajectòria de l’entitat en l’àmbit internacional. 10/100
g) Pertànyer a la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR). 5/100
h) Ser l’organització sol·licitant una entitat declarada d’utilitat pública. 5/100
i) La realització d’actuacions de consecució efectiva de la igualtat de dones
i homes a l’estructura de l’organització sol·licitant, especialment pel que fa a: la
presa de decisions, el tracte personal, el valor de les feines, així com les mesures
que facilitin la participació i el lideratge a l’organització. A tal efecte, les sol·licituds
que incorporin les actuacions anteriors hauran d’acompanyar una memòria de
responsabilitat social en què es doni a conèixer el seu compromís social i les bones
pràctiques desenvolupades en aquest àmbit. 5/100
—9 Procediment de concessió i tramitació
9.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de
concurrència competitiva.
9.2 L’òrgan instructor és la persona titular de la Secretaria d’Afers Exteriors i
l’òrgan resolutori és la persona titular del Departament de la Presidència.
9.3 Les sol·licituds són analitzades per una junta d’avaluació per a l’estudi i
l’avaluació de les sol·licituds presentades. Aquesta junta d’avaluació és presidida
per la persona titular de la Secretaria d’Afers Exteriors i constituïda per 3 membres
designats per la persona titular de la Secretaria d’Afers Exteriors. La valoració de
les sol·licituds s’efectua en aplicació dels criteris establerts en la base 8.
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Amb l’objectiu d’assolir la paritat de gènere la Junta d’avaluació tendirà a assolir
la participació equilibrada de dones i homes.
9.4 L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de les sol·licituds
establerts en aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud. La resolució
d’inadmissió es publicarà al tauler d’anuncis de la seu de la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la Presidència, en l’adreça que s’indiqui a la corresponent
convocatòria. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs d’alçada davant la persona que l’ha dictada o davant la persona titular del Departament de la Presidència, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la data de publicació de la resolució.
La no-presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7 en el termini
de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis de la
seu de la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la Presidència, del llistat
d’entitats a les quals manca documentació, comporta el desistiment de la sol·licitud.
La resolució de desistiment es publicarà al tauler d’anuncis de la seu de la Secretaria
d’Afers Exteriors del Departament de la Presidència, en l’adreça que s’indiqui a
la corresponent convocatòria. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona que l’ha dictada
o davant la persona titular del Departament de la Presidència, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la data de publicació de la resolució.
Prèviament a la valoració de les sol·licituds, l’òrgan instructor ha de resoldre
sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds.
—10 Resolució i notificació
10.1 La persona titular del Departament de la Presidència resol la convocatòria
de subvencions. La resolució es publica, mitjançant la seva exposició pública, en un
termini màxim de 6 mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria
corresponent. En cas que la convocatòria prevegi més d’un termini de presentació
de sol·licituds, el termini es comptarà a partir del primer dia de presentació de
sol·licituds.
L’exposició pública de la resolució del procediment, degudament motivada d’acord
amb els criteris de valoració establerts a la base 8, s’efectua en el tauler d’anuncis
de la seu de la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la Presidència, en
l’adreça que s’indiqui a la corresponent convocatòria.
A la notificació hi ha de constar que la resolució exhaureix la via administrativa i
ha d’establir els recursos que corresponguin. En tot cas, la notificació administrativa
es considera que té lloc en el moment en què es penja la resolució que finalitza el
procediment al tauler d’anuncis abans indicat, d’acord amb l’article 59.6 b) de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
10.2 Transcorregut el termini màxim de 6 mesos sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, els/les sol·licitants podran entendre desestimades les
seves sol·licituds per silenci administratiu.
—11 Forma de pagament
El pagament de la subvenció es tramita de la manera següent:
Atès que la documentació justificativa que s’indica a la base 7.1.2 es presentarà
conjuntament amb la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud de la subvenció, d’acord amb la base 7, s’abonarà el 100% de l’ajut una vegada resolta la
concessió de la subvenció.
—12 Altres obligacions de les entitats beneficiàries
Les entitats beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat.
Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s’ha de notificar per escrit
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a la Secretaria d’Afers Exteriors, la qual valora la modificació i la pot acceptar si
no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i
condicions establerts en aquestes bases.
La modificació es pot considerar acceptada per la Secretaria d’Afers Exteriors
si no es manifesta en el sentit contrari en el termini de 15 dies hàbils a partir de
la data de recepció de la notificació al Registre general on radica l’òrgan gestor
del Departament de la Presidència. Els canvis no comunicats o que no hagin estat
acceptats poden fer que es consideri que l’organització beneficiària ha incomplert
les condicions, la qual cosa pot donar lloc al reintegrament total o parcial de la
subvenció.
b) Notificar a la Secretaria d’Afers Exteriors els ajuts obtinguts o demanats a
d’altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals rebudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la convocatòria
corresponent.
c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de
la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació de la Secretaria
d’Afers Exteriors, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.
d) Fer un ús no androcèntric del llenguatge i incloure el logotip del Secretaria
d’Afers Exteriors i l’expressió “amb la col·laboració del Departament de la Presidència” en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat
subvencionada.
e) La resta d’obligacions previstes a la normativa de subvencions i les regulades
a l’article 37 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres
i administratives, que afegeix un article 92 bis al Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, respecte a la prohibició de fer donacions, aportacions o prestacions
de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que
hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins a
l’acabament de l’activitat subvencionada, i a favor de qualssevol altres persones
jurídiques quan l’import superi els 3.000 euros i no estiguin incloses en cap causa
d’excepció.
—13 Alteració de les condicions
De conformitat amb el que disposa l’article 92.2.g) del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, es podrà modificar la resolució de concessió en
el cas d’alteració de les condicions que van fonamentar la concessió de la subvenció
o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.
—14 Revocació i renúncies voluntàries de la subvenció
14.1 Són causes de revocació de les subvencions que preveuen les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre les que preveuen els articles 92.9, 99 i 100 del
Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat mitjançant el Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre (modificat per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de
mesures fiscals, financeres i administratives), l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l’incompliment dels requisits que estableixen els
articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
14.2 La persona titular del Departament de la Presidència podrà iniciar el
corresponent expedient de revocació total o parcial, i exigir el reintegrament total
o parcial de les subvencions amb l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar
l’interès de demora corresponent, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya; Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
en cas d’incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases.
—15 Normativa aplicable
En tot el que no preveuen expressament per aquestes bases, són aplicables els
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preceptes que conté el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no
s’oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els seus
preceptes bàsics; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 30/1992,
de 28 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, així com el que disposa la Llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya que sigui aplicable a l’exercici corresponent, i la resta de
normativa aplicable.
(11.243.001)
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