La secretària delegada,
Montserrat Oriol i Bellot
Barcelona 11 de novembres de 2021
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ENTENDRE-LES definitivament aprovades, de no presentar-se en l’esmentat termini cap al·legació

Data 12-11-2021

SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà de
la publicació al BOPB, en compliment d’allò que disposa l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

APROVAR inicialment les Bases generals que regulen la línia de subvencions anomenada “Beques
Barcelona Crea”.

B

De conformitat amb el decret l’Institut de Cultura de Barcelona de data 11 de novembre de 2021
que es reprodueix a continuació , i en compliment d’allò que disposa l’article 124.2 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’exposen al públic les Bases generals que regulen la
línia de subvencions anomenada “Beques Barcelona Crea”:

A

ANUNCI

Des del reconeixement del dinamisme cultural, i d’innovació i recerca que viu la ciutat
de Barcelona, que es manifesta tant en l’àmbit local i metropolità, com a nivell estatal i
internacional, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut de Cultura de Barcelona
(en endavant ICUB), convoca uns ajuts destinats a donar suport a la creació.
L’objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la convocatòria i
atorgament d’aquests ajuts de suport a la creació, mitjançant la línia de subvencions
anomenada “Beques Barcelona Crea”.
Amb aquests ajuts es vol contribuir a mantenir l’impuls cultural i científic de la ciutat
oferint recursos per desenvolupar processos de recerca i innovació artística.

2. BASES REGULADORES. REGIM JURÍDIC
A aquets ajuts són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei general de subvencions; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), la Normativa general
reguladora de subvencions (NSM) de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per acord
del Plenari municipal de 17 de desembre de 2010, i tot el que disposin en relació amb
aquesta matèria les bases d'execució corresponents del pressupost de l'Ajuntament de
Barcelona.
D'acord amb el que disposa el punt 10 d’aquestes bases reguladores, es publicaran
convocatòries periòdiques en les que s’establiran les diferents modalitats de les
“Beques Barcelona Crea”, així com els requisits, la documentació a presentar i els
criteris de valoració que el jurat haurà de considerar per escollir les persones
beneficiàries.

A
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1. OBJECTE I FINALITAT
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“BEQUES
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SUBVENCIONS

Data 12-11-2021

LES
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DE

B

BASES REGULADORES
BARCELONA CREA”

També podran ser candidates als ajuts les agrupacions de persones físiques i/o
jurídiques, públiques o privades, tot i que no tinguin personalitat jurídica.
En el cas de les agrupacions de persones sense personalitat jurídica, per obtenir la
condició de beneficiàries dels ajuts, cadascun dels integrants de l’agrupació haurà de
complir els requisits que exigeixen les presents bases i la convocatòria. En aquestes
agrupacions caldrà nomenar una persona representant, que serà la responsable
davant de l’Ajuntament de Barcelona i/o ICUB.
En qualsevol cas, les persones participants han d'estar al corrent de les seves
obligacions tributaries i fiscals amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agencia Estatal
d’Administració Tributaria, així com amb la Seguretat Social.
No podran ser beneficiàries dels ajuts les persones que es trobin en alguna de les
circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003 general de subvencions.
Les persones participants hauran de presentar la documentació requerida a la
convocatòria en temps i forma.
En participar a la convocatòria, les persones candidates es comprometen a que la
informació continguda en la documentació presentada serà exacta, certa i completa i
que, mitjançant la presentació de la mateixa, no infringiran cap contracte ni drets de
tercers incloent patents, drets d'autor, secrets comercials, informació privilegiada o
confidencial, marques registrades o drets de privadesa, incloses les dades personals.

A
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Les persones jurídiques hauran d’estar legalment constituïdes.
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L'edat mínima per participar en les “Beques Barcelona Crea” és de 18 anys. S'utilitzarà
com a referència l'any natural en el qual es publica la convocatòria.

Data 12-11-2021

Les persones participants podran ser tant persones físiques com jurídiques. A la
convocatòria es podrà concretar la possibilitat que els ajuts vagin dirigits a un col·lectiu
en concret.
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3. REQUISITS DE LES PERSONES PARTICIPANTS

B

La convocatòria podrà establir altres requisits complementaris.

Les persones participants hauran de presentar la documentació que s’especifiqui a la
convocatòria.
Amb la voluntat que aquests ajuts puguin arribar al major nombre de persones, cada
persona sol·licitant només podrà presentar una única candidatura per a una única
modalitat.
En aquest sentit es tindrà en consideració la persona física o jurídica sol·licitant. En cas
de rebre més d’una candidatura de la mateixa persona, només s’acceptarà la darrera
inscripció registrada.
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Per a les persones físiques i la resta de subjectes, la presentació de candidatures
també es realitzarà preferentment per via telemàtica. En el cas excepcional de
presentació presencial, sens perjudici del què disposa l’article 16 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques,
aquests documents es podran presentar a qualsevol de les oficines del Registre
General dels districtes, gerències o instituts.

Data 12-11-2021

Pel què fa a la presentació de les candidatures, per a les persones jurídiques i els
subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds i els altres tràmits
associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de
realitzar obligatòriament per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de
l’Ajuntament de Barcelona. Quan una incidència tècnica impossibiliti el funcionament
ordinari de la Seu electrònica, l’Ajuntament de Barcelona pot determinar l’ampliació
dels terminis no vençuts i, tan aviat com tècnicament sigui possible, publicar a la Seu
electrònica, tant la incidència tècnica esdevinguda com l’ampliació concreta del
termini no vençut i, si s’escau, els sistemes alternatius que es puguin utilitzar.
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La inscripció a les “Beques Barcelona Crea” és pública i gratuïta i s'haurà de presentar
de la forma que determini la convocatòria.

A

4. INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ

A les persones beneficiàries se’ls requerirà l’acreditació documental del compliment
dels requisits administratius declarats.

B

La participació en la convocatòria implicarà l'acceptació dels seus termes i el
compliment d'aquestes bases.

Igualment, les propostes presentades hauran de tenir vinculació amb Barcelona o la
seva Àrea Metropolitana en els termes que s’estableixin a la convocatòria.
A la convocatòria es podran definir altres requisits.
Tot i que la candidatura hagi estat admesa per complir amb els requeriments
administratius, en el cas que el jurat consideri que la proposta presentada no compleix
algun dels requisits exigits, la proposta no serà puntuada i no podrà optar a l’ajut.
El contingut de tota la documentació presentada ha d’evitar el llenguatge sexista en la
seva redacció i ha de ser respectuós amb la diversitat de gènere, edat, classe social,
origen, etc.
El jurat es reservarà el dret d'excloure les propostes que amb el seu contingut vulnerin
la dignitat humana i/o promoguin l'odi, el menyspreu o la discriminació per motius de
naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància
personal o social.
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Les propostes presentades hauran de ser de nova creació. La presentació de la
sol·licitud comportarà la declaració expressa de la persona signant que la proposta
candidata no ha estat presentada públicament, ja sigui per part de la persona
participant a la convocatòria o per part d’altres persones.

Data 12-11-2021

5. REQUISITS DE LES PROPOSTES
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Serà motiu d’inadmissió de la candidatura no presentar la documentació obligatòria en
temps i forma. A la convocatòria es podran establir altres motius d’inadmissió de les
candidatures.

A

L’Ajuntament de Barcelona i/o l’ICUB es reserva el dret de comprovar directament de
les administracions o mitjançant requeriment de documentació, que les persones
beneficiàries compleixen els requisits de les bases i la convocatòria.

B

6. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DELS AJUTS

Valoració de les candidatures. Es designarà un jurat pluridisciplinari expert en les
diferents matèries que siguin objecte de les modalitats convocades. La composició del
jurat s’especificarà a la convocatòria. El jurat estudiarà les candidatures i les puntuarà
d’acord amb els criteris de valoració establerts.
Resolució provisional. L’òrgan gestor elevarà la proposta de resolució provisional a
l’òrgan competent per a la resolució de la convocatòria. La competència per a la
resolució d'atorgament serà la que estableixi la convocatòria. El resultat es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al web de l’ICUB.
Tràmit d'al·legacions i documentació. A partir de l’endemà de la publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de la resolució provisional s’obrirà un
termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions. El fet que la persona interessada
no presenti al·legacions en aquest termini, suposarà que hi està conforme i la resolució
provisional tindrà caràcter de definitiva.
En aquest mateix termini les persones beneficiàries hauran de presentar la
documentació requerida que s'hagi indicat en la publicació d'atorgament provisional.
L’atorgament de l’ajut resta condicionat a la presentació d’aquesta documentació.
Resolució definitiva. Una vegada finalitzat el termini i examinades les al·legacions que
es presentin, es dictarà la resolució definitiva.
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Finalitzat el període de sol·licitud, no s’admetrà a tràmit cap documentació. No
obstant, s'atorgarà un termini d’esmena de 10 dies hàbils, de conformitat amb el que
disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Data 12-11-2021

Un cop rebuda la documentació necessària, es comprovarà que aquesta s'ajusta als
requisits definits en les bases reguladores i en la convocatòria.
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Si en el moment de la presentació de la candidatura no s'ha aportat algun dels
documents exigits a la convocatòria, aquesta documentació només serà admesa si es
presenta dins el termini de sol·licitud.

B

Admissió de sol·licituds. El termini per presentar sol·licituds s’establirà a la
convocatòria. En aquest termini, les persones candidates hauran de presentar la
documentació que s'estableixi en dita convocatòria.

A

El procediment d'atorgament dels ajuts és el de concurrència competitiva, mitjançant
la pertinent aprovació i publicació de la convocatòria, tal com preveu l'article 22 de la
Llei 38/2003 general de subvencions.

La manca de resolució, dins d'aquest termini, legitima les persones interessades per
entendre com a desestimada, per silenci administratiu, la seva sol·licitud.
Pagament. Les partides pressupostàries i el procediment de pagament dels ajuts
s’especificaran a la convocatòria.

7. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
Per a la valoració de les candidatures es tindrà en consideració l'adequació de la
proposta presentada als criteris de valoració que s’establiran a la convocatòria. En tot
cas però, es tindran en consideració, com a mínim, els següents aspectes: el grau
d’innovació de les propostes i la incorporació de les perspectives de gènere i
d’interculturalitat.
La convocatòria també establirà la puntuació mínima necessària que hauran d’obtenir
les propostes per poder optar a l’ajut. Aquelles propostes que obtinguin una puntuació
inferior a l’establerta no podran ser beneficiàries dels ajuts.
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Termini del procediment. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del
procediment no podrà ser superior a sis mesos. El termini es computarà a partir de la
data de finalització establerta en la convocatòria per a la presentació de les sol·licituds.

Data 12-11-2021

La publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) substitueix la
notificació individual i té els mateixos efectes, d'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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Notificació i publicació. La resolució provisional i la resolució definitiva seran
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al web de l’ICUB i en
aquells mitjans que s’estableixin a la convocatòria.

B

La resolució definitiva no posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats
podran interposar un recurs d’alçada davant l’alcaldia en el termini d’un mes a
comptar des del dia hàbil següent al de la notificació.

A

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitimarà a les
persones interessades a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
participació en la convocatòria de concessió de l’ajut.

Es designarà un jurat pluridisciplinari expert en les diferents matèries que siguin
objecte de les modalitats convocades.

A
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La composició del jurat s’especificarà a la convocatòria.
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8. NOMENAMENT, COMPOSICIÓ I ACTUACIÓ DEL JURAT

-

Les diferents modalitats en funció de les quals s'articulen els ajuts.
La dotació econòmica i el nombre d’ajuts de cadascuna de les modalitats.
Els requisits i els criteris de valoració establerts per a la valoració de les
propostes candidates.
La documentació que caldrà presentar per participar.
Els terminis de presentació de candidatures i el lloc on cal presentar la
documentació.

Les convocatòries es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)
per al coneixement públic.

11. ACCEPTACIÓ DELS AJUTS

Data 12-11-2021

Periòdicament s’aprovaran les diferents convocatòries de les “Beques Barcelona Crea”
que, en tot cas, hauran de contenir:
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10. CONVOCATÒRIA

B

La justificació de les propostes que hagin obtingut l’ajut es farà d’acord amb l’article 30
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els seus termes
s’especificaran a la convocatòria.
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9. JUSTIFICACIÓ

-

-

-

En qualsevol cas, l’Ajuntament de Barcelona i/o l’ICUB quedarà exempt de la
responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivada de les
actuacions a què quedin obligades les persones o entitats destinatàries dels ajuts
atorgats.

Pàg. 9-12

-

Complir la finalitat de l’ajut portant a terme l’activitat que n’és l’objecte en el
termini i lloc que determini la convocatòria.
Justificar l’activitat realitzada en la manera que s’estableixi a la convocatòria.
Acreditar que es troben al corrent de les seves obligacions tributaries i fiscals
amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agencia Estatal d’Administració Tributaria,
així com amb la Seguretat Social.
Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de
Barcelona i les seves entitats municipals, un cop exhaurits els terminis.
Comunicar qualsevol alteració significativa sobre l’objecte de l’ajut rebut que es
produeixi amb posterioritat a l’atorgament o, en el seu cas, la corresponent
renúncia.
Comunicar a l’ICUB l’entrada als circuits d’exhibició o comercialització de la
proposta que ha rebut l’ajut.
Fer constar en els materials de difusió i publicitat de la proposta el suport de
l’ICUB, així com de qualsevol altra administració o entitat que s’especifiqui a la
convocatòria, mitjançant la menció i/o el logotip que es facilitarà en un arxiu
digital.
Adoptar, si s’escau, les mesures de difusió previstes a la convocatòria, d’acord
amb la normativa vigent.

CVE 202110137092

-

Data 12-11-2021

Les persones beneficiàries dels ajuts estaran obligades a:
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12. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

https://bop.diba.cat

A

L’ajut s’entendrà acceptat per les persones beneficiàries sempre que no hi hagi una
renúncia expressa, segons s’estableix al punt 16 de les presents bases.

B

El destí dels ajuts concedits no podrà alterar-se en cap cas per part de la persona
beneficiària.

Les sol·licituds de les persones físiques o jurídiques que hagin resultat beneficiàries en
la convocatòria de l’edició immediatament anterior de les “Beques Barcelona Crea”
seran inadmeses, i no podran rebre l’ajut.

14. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DE LA IMATGE
Les persones participants assumeixen l'autoria de les seves obres o propostes i es
comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge
sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats.
L’Ajuntament de Barcelona no es fa responsable de l'ús inadequat dels drets de la
propietat intel·lectual per part de les persones candidates.
Amb la participació en la convocatòria de les ”Beques Barcelona Crea”, les persones
participants autoritzen l’Ajuntament de Barcelona a fer reproducció o difusió de les

A
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En el cas que la proposta presentada a les “Beques Barcelona Crea” hagi rebut
subvencions i/o ajuts de l’Ajuntament de Barcelona amb anterioritat a la data de la
presentació de la candidatura a les “Beques Barcelona Crea”, la proposta no podrà
rebre l’ajut.

Data 12-11-2021

Les “Beques Barcelona Crea” seran compatibles amb qualsevol altre ajut, subvenció o
beca concedida per altres administracions, ens públics o privats per a la mateixa
proposta.
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13. COMPATIBILITAT DELS AJUTS

B

De conformitat amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, les persones beneficiàries dels ajuts estaran obligades
a facilitar a l’Ajuntament de Barcelona totes les dades i informació que se’ls requereixi.
L’Ajuntament de Barcelona podrà fer pública aquesta informació mitjançant el portal
web corporatiu, sense perjudici de les reserves que en matèria de protecció de dades
imposi la normativa d’aplicació.

16. RENÚNCIA I NUL·LITAT
La persona beneficiària podrà renunciar a la concessió, cas en el qual restarà alliberada
del compliment de la càrrega o de l’afectació a què es trobi sotmesa aquella, amb la
pèrdua del dret a exigir-la. La renúncia ha de ser prèvia a l'inici de l'activitat objecte de
la concessió i al seu cobrament; altrament la persona beneficiària haurà de procedir al
reintegrament de les quantitats percebudes.
L’obligació de satisfer la concessió de l’ajut pot esdevenir nul·la de ple dret si l'acte que
la va atorgar es dicta sense la cobertura pressupostària corresponent. En cas de dur-se
a terme aquestes actuacions, l’òrgan gestor haurà de deixar degudament justificada a
l’expedient aquesta circumstància.
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De conformitat amb el què disposa la normativa de protecció de dades concretament
el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, mitjançant la presentació de
la candidatura a les “Beques Barcelona Crea”, les persones participants autoritzen
expressament a l’Ajuntament de Barcelona i/o l’ICUB per al tractament de les dades
personals facilitades en el moment de la inscripció, que s'utilitzaran amb la finalitat de
gestionar correctament la seva participació en els ajuts.
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15. PROTECCIÓ DE DADES

B

Així mateix, les persones beneficiàries cediran a l’Ajuntament de Barcelona i/o l’ICUB,
de manera no exclusiva, els drets associats a la presentació de les propostes que hagin
rebut l’ajut en qualsevol format per als seus canals de difusió i comunicació, així com
en la possible presentació física en el marc d’algun dels programes o activitats de
l’Ajuntament de Barcelona i/o l’ICUB.

A

propostes en el cas que obtinguin l’ajut, sempre que aquesta difusió sigui per motius
promocionals i no tinguin un objectiu comercial.

c) Incompliment de les condicions especials imposades a les persones beneficiàries per
aquestes bases o la convocatòria.
d) Per resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control.

18. RÈGIM SANCIONADOR
Constituiran infraccions administratives les conductes assenyalades al Títol IV de la Llei
general de subvencions, les quals seran sancionades segons allò que estableix el
capítol II de l’esmentat títol.

19. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

A
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B

Qualsevol dubte sobre la interpretació de les bases reguladores de les “Beques
Barcelona Crea”, qualsevol incidència que es produeixi durant la convocatòria, així com
qualsevol aspecte no regulat per aquestes bases, serà resolt per l’Ajuntament de
Barcelona i/o l’ICUB, i en el cas de les propostes presentades, pel jurat dels ajuts.

Pàg. 12-12

b) Incompliment de la finalitat per a la qual l’ajut va ser concedit.
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a) Incompliment de l’obligació de justificació.

Data 12-11-2021

Sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin, es procedirà al
reintegrament total o parcial de l’ajut concedit en els següents supòsits:
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17. REINTEGRAMENT
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