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Número de registre 5732

PATRONAT INTERCOMARCAL DE TURISME “TERRES DE LLEIDA”
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Convocatòria per a la concessió de subvencions als consells comarcals de la demarcació de Lleida per a la
promoció turística, anualitat 2018
BDNS (Identif.): 408671.
De conformitat amb allò que previst en els articles 17.3b i 20.8 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 en la Base
de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstran).
1. Beneficiaris. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els Consells Comarcals de la demarcació de
Lleida.
2. Objecte. Regular la concessió d’ajuts als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida per col·laborar
econòmicament en el finançament de la despesa corrent derivada de l’organització, desenvolupament,
promoció i publicitat d’activitats i esdeveniments de caràcter turístic , d’ actuacions o activitats de promoció
així com d’accions de difusió turística en diferents àmbits i canals de comunicació, sota el paraigua de la
marca Ara Lleida, amb l’objectiu de promocionar i difondre el conjunt de l’oferta del seu territori.
La col·laboració en matèria turística de la Val d’Aran es regeix pel Conveni Marc de col·laboració signat amb
el Conselh Generau d’Aran.
3. Procediment de concessió. El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència no
competitiva i atenent als criteris establerts a l’article 6 de les Bases especifiques.
4. Bases reguladores. Bases específiques per a la concessió de subvencions als Consells Comarcals de la
demarcació de Lleida per a la promoció turística, publicades en el BOP núm. 126 de data 29 de juny de
2018, i en el web del Patronat.
5. Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions. L’import total de la convocatòria és de 184.000,00 i
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018 071 432 4650000 “Ajuts per activitats de promoció als
Consells Comarcals”, del pressupost del Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de Lleida de la Diputació
de Lleida.
L’import de la subvenció serà de 16.000,00 per beneficiari, excepte en el cas del Consell Comarcal de la
Cerdanya, que serà de 8.000,00.
L’atorgament de la subvenció restarà condicionada al compliment, per part del Consell Comarcal, de la
realització de les actuacions i accions previstes en l’article 6 de les Bases especifiques, per la promoció del
territori.
L’àmbit temporal de l’execució de les activitats a realitzar comprendrà el termini comprés entre l’1 de gener
de 2018 al 31 de desembre de 2018.
6. Termini de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, a
comptar de de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.
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7. Altres dades
a) Despeses subvencionables:
Podran ser objecte de subvenció les despeses corrents derivades de les activitats o accions següents:
1. Activitats , esdeveniments turístics i actuacions de promoció turística
1.1 Organització, desenvolupament i promoció, d’ esdeveniments i/o activitats turístiques , i col·laboracions.
1.2 Assistència a fires.
1.3 Accions de promoció: Workshops, Famtrips, Presstrips, Blogtrips i altres de similars
1.4 Afiliació i adhesió a les Marques i Segells de l’Agència Catalana de Turisme o altres associacions
turístiques.
1.5 Despeses de formació al sector.
1.6 Altres activitats i actuacions de promoció turística en el territori.
2. Accions de difusió i comunicació
2.1 Disseny i edició de material turístic promocional de distribució gratuïta: guies, fulletons, díptics, tríptics,
cartells o altres formats que serveixin de suport per la difusió dels recursos i productes turístics i
esdeveniments turístics.
2.2 Publicitat i promoció en mitjans de comunicació.
2.3 Actualització, manteniment i renovació de continguts del web comarcal i la seva traducció a diferents
idiomes.
2.4 Col·laboració en la dotació de continguts i revisió del web www.aralleida.cat
2.5 En referència a xarxes socials: manteniment de perfils a Twitter, Facebook, Wikiloc, Youtube, Instagram i
altres similars, fent constar Ara Lleida quan sigui possible.
2.6 Altres accions de difusió i comunicació
No seran despeses subvencionables atenent a la seva naturalesa:
- Les despeses d’inversió: bens susceptibles de figurar en l’inventari de l’entitat.
- Les despeses derivades de la creació de pàgines web, d’aplicacions informàtiques i d’apps.
b) Documentació i informació que haurà d’incloure la petició. Es determinen en l’article 7 de les bases
específiques
c) Forma i lloc de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds es presentaran segons els models normalitzats
que es podrà trobar a la pàgina web del Patronat https://www.diputaciolleida.cat. Aquestes hauran d’estar
signades pel President/a de Consell Comarcal mitjançant signatura electrònica, amb un certificat vàlid emès
per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
Les sol·licituds, juntament amb la resta de documentació requerida s’han de presentar per via telemàtica al
Registre del Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de Lleida a traves de la plataforma EACAT dins el
termini que s’estableixi a al convocatòria.
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L’extracte de la convocatòria ,mitjançant la Base Nacional de Dades de Subvencions, es publicarà al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida.
Cada entitat només podrà presentar una única sol·licitud.
d) Tramitació i resolució de les subvencions. L’ordenació i instrucció de les sol·licituds es durà a terme pel
departament de direcció del Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de Lleida. Finalitzada la instrucció, el
Consell d’Administració del Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de Lleida resoldrà la convocatòria
mitjançant resolució motivada.
e) Reformulació de sol·licituds. Abans de que l’òrgan instructor formuli la proposta de resolució, i sempre que
la subvenció que es pretén atorgar sigui inferior a la demanada, l’entitat sol·licitant, per iniciativa pròpia o a
proposta del servei gestor, podrà demanar la reformulació de la sol·licitud.
La reformulació tindrà com a objectiu ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció amb especial
referència al pressupost de l’actuació que es preveu realitzar.
f) Criteris de valoració de les sol·licituds. Es determinen en l’article 6 de les bases específiques.
g) Resolució i notificació. El termini de resolució i notificació serà de sis mesos a comptar des de la data
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. L’acord de concessió de les subvencions posa fi a la
via administrativa.
El venciment del termini abans indicat sense que s’hagi notificat la resolució d’atorgament de la subvenció,
produirà efectes desestimatoris de la sol·licitud de subvenció.
h) Justificació de l’execució de l’actuació: documentació. Per la justificació de la despesa realitzada s’haurà
de presentar la documentació que es determina a l’art. 19 de les bases. La memòria final haurà d’anar
acompanyada de l’acreditació de les mesures publicitàries dutes a terme per fer constar la col·laboració
econòmica de la Diputació de Lleida i el Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de Lleida. La justificació
es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al final del primer quadrimestre de l’any següent al
de l’aprovació de la convocatòria, sense possibilitat de prorroga.
i) Publicació dels acords de concessió de les subvencions.
L’acord d’atorgament de les subvencions es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP), en el termini
de 15 dies des de la seva data.
Així mateix, les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
j) Obligació de publicitat. El Consell Comarcal haurà d’acreditar el compliment de les obligacions establertes
per l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de donar publicitat
adequada del caràcter públic del finançament de l’actuació subvencionada, en els termes que estableix la
Guia de comunicació per als beneficiaris dels ajuts de la Diputació de Lleida i el manual del programa
d’identificació visual de la Diputació de Lleida amb els corresponents normes d’aplicació, publicats a l’adreça
de la pàgina web https://www.diputaciolleida.cat/la-diputacio/identitat-visual/ en totes les actuacions
subvencionades.
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A aquesta obligació se li donarà compliment en el moment de presentar la justificació de l’actuació
subvencionada, mitjançant la presentació del document de Declaració responsable de la publicitat, segons
model facilitat per la Diputació de Lleida.
k) Recursos
L’acord de concessió de les subvencions posa fia a la via administrativa.
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