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Número de registre 6711

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
SECRETARIA GENERAL
Extracte de l’acord de Ple de la Diputació de Lleida de l’aprovació de la convocatòria de subministraments i
arrendaments, 2017,2018 i 2019
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, 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/bdnstrans).
Primer. Beneficiaris
Són beneficiaris el municipis i les entitats municipals descentralitzades de Lleida.
Segon. Objecte
L’objecte del Programa d’arrendaments i subministraments és col·laborar econòmicament pel procediment
de simple concurrència en el finançament de la despesa corrent de les entitats locals.
Tercer. Bases reguladores
Bases específiques per a la formulació del Pla d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida
per a les anualitats 2017, 2018 i 2019, aprovades definitivament i publicades al BOP núm. 131 de 7 de juliol
de 2017, i a la web de la Diputació (www.diputaciolleida.cat).
Quart. Quantia
La dotació econòmica d’aquest Pla serà d’un màxim de 5.400.000 euros. Aquesta despesa global es
finançarà fins a la quantia de 1.800.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 040 942
4620000 del pressupost de la Diputació, la resta de finançament serà a càrrec de les aplicacions
pressupostàries corresponents dels pressupostos de les anualitats 2018 i 2019 a raó de 1.800.000 euros
cadascuna.
Cinquè. Termini presentació sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà 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) i finalitzarà el dia 10 d’octubre de 2017.
Sisè. Altres dades
a. Despeses subvencionables. Tindran la consideració de subvencionables les despeses contemplades en
l’annex III de l’Ordre EHA/3565/2008, i que es duguin a terme dins el període comprès entre les anualitats
2017 i 2019 en els àmbits següents:
1) Les referides a l’article 20, concepte 202 Arrendaments d’edificis i d’altres construccions i al concepte 203
arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge.
2) Les referides a l’article 22, subconcepte 221.00 Subministraments d’energia elèctrica, subconcepte
221.02 Gas, subconcepte 221.03 Subministraments de combustibles i carburants i subconcepte 222.00
Serveis de comunicacions.
No tindran caràcter subvencionable les despeses que s’hagin d’imputar al Capítol 1, despeses de personal,
ni a la resta d’articles del Capítol 2 de l’annex III esmentat.
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b. Forma i lloc de presentació de les sol·licituds. La sol·licitud es presentarà en els models normalitzats que
es podran trobar a la pàgina web de la Diputació de Lleida http://www.diputaciolleida.cat/tramits. Haurà de
ser signada pel/per la president/a o l’alcalde/essa de l’entitat, mitjançant signatura electrònica, amb un
certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya. La sol·licitud, juntament amb la resta de la documentació requerida, s’ha de presentar per via
telemàtica al Registre de la Diputació de Lleida a través de les plataformes EACAT.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es sol·licitarà que s’esmeni o completi
durant un termini de 10 dies, advertint que d’incomplir-se el termini establert, s’arxivarà d’ofici l’expedient
sense cap tràmit posterior.
c. Instrucció i resolució del procediment. Els òrgans competents per a la instrucció i resolució del
procediment es determinen a l’article 11 de les Bases reguladores.
d. Distribució dels ajuts. Els 5.400.000,00 euros dedicats al Programa d’Arrendaments i Subministraments
es distribuiran de la següent manera:
- 4.980.000,00 euros entre els diferents ajuntaments, menys el de Lleida, d’acord amb els factors objectius
següents:
a. 70% mitjançant l’assignació d’una quantitat fixa per municipi.
b. 20% distribuït en funció del nombre d’habitants del municipi.
c. 5% en funció del nombre de nuclis de població de cada municipi.
d. 5% segons la superfície de cada municipi.
- L’Ajuntament de Lleida, per les seves característiques especials, tindrà una dotació de 150.000,00 euros.
- Les entitats municipals descentralitzades (EMD) rebran la quantitat de 270.000,00 euros que es distribuiran
a raó de 5.000 euros per EMD.
La subvenció assignada a cada ens beneficiari es distribuirà a parts iguals per les tres anualitats del Pla.
e. Documentació i informació que haurà d’incloure la petició. Per sol·licitar les subvencions per a despeses
d’arrendaments i subministraments, els ens locals interessats han de presentar, juntament amb el model de
sol·licitud esmentat, una memòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció al
llarg del trienni 2017-2019.
f. Termini de resolució i notificació. El termini màxim per 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. La resolució posa fi a la via administrativa.
g. Termini d’execució i de justificació de les actuacions subvencionables. Els ens locals beneficiaris han de
presentar a la Diputació de Lleida la documentació justificativa de cada any de vigència del Pla abans de
l’últim dia del primer semestre de l’any següent.
Seran subvencionables per a cada anualitat aquelles despeses imputables a aquella anualitat
independentment de la data d’emissió de la factura que les justifiqui. En cas de no poder desglossar en
diferents factures despeses de diferents anualitats, es periodificarà temporalment la despesa per imputar-la
a l’exercici de la subvenció.
h. Publicació dels acords de concessió de les subvencions. Les subvencions atorgades en la convocatòria
es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP). Les subvencions atorgades a l’empara
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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.
i. Obligació de publicitat. En totes les actuacions subvencionades caldrà donar publicitat i difusió de la
col·laboració de la Diputació de Lleida i/o organismes autònoms 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 les corresponents normes d’aplicació, publicats a l’adreça de la nostra
pàgina web http://www.diputaciolleida.cat/la-diputacio/identitat-visual/.
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.

Digitally signed by e-bop
Date: 2017.09.07
13:07:31 CEST
Reason:
Location: es_ca

Administració Local

87

