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PATRONAT INTERCOMARCAL DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Convocatòria i Bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de

Lleida per a la implementació d’accions de promoció turística de gestió municipal

BDNS (Identif.): 670560.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,

general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de

Dades Nacional de Subvencions: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/670560

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general

de subvencions (LGS), es publica l’extracte de la convocatòria i bases específiques, el text complet del qual

és pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Les determinacions bàsiques de la convocatòria son les següents:

Primer. Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquestes subvencions són els ajuntaments de la demarcació de Lleida amb una població

inferior a 20.000 habitants.

En  el  cas  que  l’entitat  que  realitzi  l’activitat  sigui  un  organisme  depenent  de  l’ens  municipal,  l’ajut  el

sol·licitarà l’ajuntament corresponent, indicant l’organisme que executarà el conjunt d’accions.

Segon. Objecte

Subvencions en règim de concurrència competitiva pels ajuntaments de la demarcació de Lleida per al

finançament de les despeses corrents derivades de la implementació d’accions de promoció turística de

gestió municipal.

- L’actuació  subvencionable  consistirà  en  la  implementació d’accions  de promoció  turística  per  al

desenvolupament turístic del municipi.

- Els ajuntaments que optin a la subvenció hauran de complir les condicions següents:

a) Cada ajuntament només pot presentar una sol·licitud.

b) Les accions a implementar han de ser de gestió municipal i tenir projecció turística.

c) El conjunt d’accions s’haurà de desenvolupar íntegrament als municipis de la demarcació territorial

de Lleida.

Tercer. Règim d’atorgament

Concurrència competitiva.

Quart. Normativa reguladora

El Ple de la Corporació, en sessió de 15 d’octubre de 2020, va aprovar les Bases generals reguladores de

l’atorgament  de  subvencions  de  la  Diputació  de  Lleida  i  els  seus  organismes  autònoms,  que  van  ser

publicades en el BOP de Lleida núm. 221 de 16 de novembre de 2021.

Per acord del Ple de la Diputació de Lleida 5/2022, de data 19 de maig de 2022, va ser aprovada inicialment

la modificació de les Bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i

els seus organismes autònoms. I per decret  de la Presidència núm. 1937, de 15 de juliol de 2022,  es va
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deixar  constància  de la  seva  aprovació  definitiva.  Les  bases  reguladores  generals  del  procediment  de

concessió de subvencions van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 159, de 19

d’agost de 2022.

La  present  convocatòria  incorpora  les  bases  específiques  que  contenen les  regulacions  particulars  del

procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 23.2 a) Llei general de subvencions.

Cinquè. Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions

L’import total de la convocatòria és de 300.000 euros. El crèdit pressupostari anirà a càrrec  de  l’aplicació

pressupostària 071 432 4620000 de l’exercici 2023 destinada a  Ajuts ajuntaments per promoció turística.

La concessió de les subvencions quedarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i  suficient en el

moment de la resolució de la concessió.

Sisè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació

de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través de  la Base de Dades

Nacional de Subvencions (BDNS).

Setè. Altres dades

a) Forma i lloc de presentació de les sol·licituds i documentació que s’ha d’incloure en la petició.

Les entitats sol·licitants només podran presentar una única sol·licitud.

La  sol·licitud  de  subvenció  es  farà  per  mitjà  d’un  formulari  adreçat  a  la  Presidència  del  Patronat

Intercomarcal  de  Turisme  ‘Terres  de  Lleida’,  d’acord  amb  el  model  que  es  troba  al  web  corporatiu

www.aralleida.cat , que haurà de complimentar-se per via telemàtica.

Aquest formulari de sol·licitud i la documentació que s’hi hagi d’adjuntar s’haurà de presentar mitjançant una

d’aquestes opcions:

- A través de la instància genèrica de l’apartat Serveis administratius - tràmits electrònics del lloc web

del Patronat de Turisme  https://www.aralleida.cat/tramits-electronics/

- A través de la tramesa genèrica de la plataforma EACAT, adreçant-ho al Patronat Intercomarcal de

Turisme ‘Terres de Lleida’ de la  Diputació de Lleida.

Els documents que acompanyaran la sol·licitud s’incorporaran a una única tramesa.

Tots els documents que requereixin la signatura d’una autoritat hauran d’incorporar una signatura electrònica

generada a partir d’un certificat electrònic que identifiqui al signant, ja sigui com a persona o en exercici del

seu càrrec, d’acord amb el que es recull al decret de la Presidència de la Diputació de Lleida 4625/2018, de

29  d’octubre,  de  Política  de  signatura  electrònica  de  la  Diputació  de  Lleida  i  dels  seus  organismes

dependents: Diputació de Lleida - Seu Electrònica (diputaciolleida.cat).

La sol·licitud inclourà la documentació següent:

a) Document genèric de sol·licitud de l’ajut

En base al model determinat pel Patronat de Turisme, en què es farà constar: la denominació de l’actuació,

el cost previst de l’actuació, la previsió de finançament de l’actuació i la subvenció sol·licitada, a més de la

següent informació:

- Declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció, establertes a l’article 13 de

la Llei 38/2003, general de subvencions.
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- Declaració que accepta les presents normes, la subvenció que se li  pugui  atorgar, així  com les

condicions que se’n derivin, en cas que li sigui concedida.

- Declaració  responsable  d’estar  al  corrent  del  compliment  de  les  obligacions  tributàries,  de  la

Seguretat Social i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida.

- L’autorització a la Diputació de Lleida per poder sol·licitar, per mitjans telemàtics, les certificacions

d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

- El  compromís  a facilitar  tota  la  informació  que li  sigui  requerida per  la Diputació de Lleida i  la

Sindicatura de Comptes de Catalunya.

b) Documentació referent a l’activitat subvencionada:

- Pressupost, segons el model determinat pel Patronat de Turisme, de les accions i activitats que es

volen dur a terme per part de l’ens i per a les quals se sol·licita la subvenció.

- Documentació  tècnica:  Model  Canvas  Implementació  d’accions  de  promoció  turística  (Plantilla

dissenyada  amb  l’objectiu  d’organitzar  gràficament  els  principals  elements),  d’acord  amb  el  model

determinat pel Patronat de Turisme.

La informació s’haurà d’especificar amb la major claredat possible per facilitar la seva avaluació per part de

la comissió de valoració.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, el Patronat de Turisme sol·licitarà que

s’esmeni o completi durant un període de 10 dies hàbils, advertint que, d’incomplir-ne el termini establert,

s’arxivarà d’ofici l’expedient sense cap tràmit posterior.

La presentació de la sol·licitud de subvenció significa la plena acceptació de la present convocatòria.

El  Patronat  de  Turisme  podrà  comprovar  les  dades  que  els  beneficiaris  aportin  per  al  càlcul  de  les

puntuacions, demanant aclariments als ens locals en cas de dubte.

b) Criteris de valoració per a l’atorgament de les subvencions

La puntuació  anirà  lligada al  grau de qualitat,  interès  i  sostenibilitat  desenvolupat  en el  Model  Canvas

presentat per l’entitat. Es valorarà positivament la coherència i cohesió entre les accions plantejades.

La puntuació mínima exigida per ser beneficiari de la subvenció és de 30 punts.

L’import de la convocatòria es distribuirà entre els beneficiaris que compleixin les condicions exigides per

aquesta línia de subvencions (punt 2) de forma proporcional  a la puntuació obtinguda d’acord amb els

següents criteris:

A. Grau de qualitat i interès del conjunt d’accions, fins a 48 punts, determinat per:

1. Objectiu, fins a 9 punts.

2. Coherència interna i desenvolupament, fins a 15 punts.

3. Mecanismes d’avaluació de resultats, fins a 9 punts.

4. Impacte estimat, fins a 15 punts.

B. Sostenibilitat del conjunt d’accions, cercant maximitzar els beneficis en l’àmbit econòmic, social i

mediambiental i minimitzar-ne els impactes negatius sobre la base dels 17 Objectius de Desenvolupament

Sostenible de les Nacions Unides i alineant-se als eixos definits al Pla estratègic de turisme del Pirineu i

Terres de Lleida, fins a 48 punts.

Anuncis Diversos 120



 Número 12

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimecres, 18 de gener de 2023

1. Excel·lència, fins a 12 punts.

Entesa com a contribució a la desestacionalització, a la formació als agents i a l’existència d’una oficina de

turisme, d’un punt d’informació o d’una regidoria de turisme, entre altres.

2. Responsabilitat, fins a 12 punts.

Entesa com a accions que afavoreixin la participació i implicació d’altres agents del territori (allotjaments,

restauració,  oferta  complementària,  intermediaris,  associacions,  residents,  etc.),  accions  adreçades a la

preservació de la natura i/o patrimoni cultural, accions adreçades promoure l’accessibilitat universal, entre

altres.

3. Ecologia, fins a 12 punts.

Entesa com a accions adreçades a sensibilitzar al sector turístic i visitants sobre ecoturisme i la formació i

comunicació sobre aquest estil de turisme, entre altres.

4. Innovació, fins a 12 punts

Entesa com a accions adreçades a la transformació digital, intel·ligència de mercats,  productes innovadors i

comunicació  innovadora, entre altres.

El Pla estratègic de turisme del Pirineu i Terres de Lleida del Patronat de Turisme vigent es troba al web del

Patronat: https://www.aralleida.cat/plaestrategic2019-2022/

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible són una crida universal per posar fi a la pobresa, protegir

el planeta, millorar les vides i les perspectives de les persones. Aquests objectius es podran consultar a

l’adreça:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/

c) Termini de resolució i notificació de les sol·licituds

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment d’atorgament serà de sis mesos a

comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

El venciment del termini abans indicat, sense que s’hagi notificat la resolució expressa, produeix efectes

desestimatoris de la sol·licitud d’atorgament de la subvenció.

Una vegada comunicada la concessió de l’ajut, la presidència del Patronat, prèvia petició de l’Ajuntament,

podrà autoritzar una bestreta de fins al 100% del import total de la quantia a atorgar.

d) Termini d’execució i justificació de les actuacions

o Les actuacions per a les quals s’hagi obtingut subvenció s’executaran en el termini màxim de 12

mesos des de la data de notificació de la concessió de la subvenció.

Les despeses a justificar seran les imputables a l’activitat objecte de subvenció i realitzades  a partir del dia

1 de gener de 2023 fins a la finalització del termini d’execució de l’actuació.

o La justificació de la realització de l’actuació s’haurà de formalitzar en el termini màxim de tres mesos

des de la data de finalització del període d’execució prevista, sense possibilitat d’atorgament de pròrroga.

L’import  total  de les  subvencions  es  lliurarà a  les  entitats  beneficiàries  amb la  prèvia  justificació  de la

despesa, en el cas que l’entitat no hagi fet petició de bestreta de l’import de la subvenció concedida.

L’import de la despesa subvencionable que s’ha de justificar serà la que es determini com a pressupost de

l’actuació en l’acord d’atorgament.
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Per  la  justificació  de  les  actuacions  caldrà  presentar  un  compte  justificatiu  simplificat,  segons  model

normalitzat pel propi Patronat de Turisme:

A. La documentació que caldrà aportar per a la justificació de les actuacions serà la següent:

1. Certificació de realització de l’actuació.

2. Memòria de realització de l’actuació.

3. Memòria econòmica de l’actuació que inclourà els següents aspectes:

a. Cost total de l’actuació.

b. Finançament de l’actuació amb indicació dels recursos propis.

c. Relació detallada de totes les factures o documents equivalents amb  la valoració i imputació de

costos.

Les factures contingudes en la relació  hauran d’anar a nom del beneficiari de la subvenció o de l’organisme

depenent de l’ajuntament executor de l’actuació, si és aquest qui desenvolupa les accions objecte de la

subvenció.

L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el beneficiari no és el consumidor final i se’l pot

deduir.

4. Declaració responsable de la publicitat i la justificació del seu compliment.

- A banda d’aquesta documentació s’haurà d’aportar, a més a més, la documentació següent:

- Memòria explicativa de les accions de promoció turística que s’han dut a terme, que compleixi amb

les condicions per obtenir l’ajut, especificades en el punt 2, apartats b i c, i demostri el seu alineament amb

el Pla estratègic de turisme del Pirineu i Terres de Lleida i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Si executada l’actuació, l’import de les despeses subvencionables és inferior al que es va determinar en

l’acord  d’atorgament,  el  beneficiari  en  el  moment  de  presentació  de  la  justificació  podrà  sol·licitar

addicionalment la reducció del pressupost de l’actuació i el manteniment íntegre de la subvenció, respectant

les limitacions del punt 7. Import de les subvencions de la convocatòria, mitjançant la presentació del model

de document facilitat per la Diputació de Lleida.

Aquesta  petició  es  resoldrà  per  resolució  de  la  Presidència  del  Patronat  de  Turisme,   que  podrà  ser

simultània a l’aprovació de la justificació i pagament de l’ajut.

A la data de la signatura electrònica

La Vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
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