Bases Generals Reguladores de la Concessió
d’ajuts i beques (premis) del Consorci Mercat
de les Flors
per a concursos d’activitats i/o projectes de suport a la creació, investigació,
producció i difusió de la dansa, les arts de moviment i altres arts similars

Art. 1er.- Objecte de les bases i àmbit d’aplicació
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de beques i ajuts (premis) previstos
als Estatuts del Consorci Mercat de les Flors en règim de concurrència competitiva, per a
concursos d’activitats i/o projectes de suport a la creació, investigació, producció i difusió de la
dansa, les arts del moviment i altres arts similars, que atorgui el Consorci Mercat de les Flors,
sempre d’acord amb les finalitats públiques que li són pròpies.
Entre les finalitats que estatutàriament té encomanades el Consorci destaquen:
-

Ser un centre de suport a la creació, la producció i la difusió de la dansa, de les arts de
moviment i d’altres arts similars.
Ser un espai de suport a artistes, de consolidació de companyies de qualitat i de
formació i participació del públic
Proposar programes d’investigació, recerca, publicacions i arxiu documental a l’entorn
de les arts del moviment.

Per a l’acompliment d’aquestes finalitats, el Consorci desenvolupa les següents funcions:
-

Donar suport a la creació i al funcionament de centres d’informació per difondre les
activitats en l’àmbit de la dansa i de les arts de moviment.
Gestionar i cedir equipaments i espais, així com constituir i promoure equipaments i
instal·lacions que puguin afavorir les pròpies activitats

Resten fora de l’àmbit d’aplicació de la present normativa:
-

Els lloguers i cessions d’espai a entitats i particulars, que es regulen per la normativa de
preus públics.
Les estades d’estudiants en pràctiques, siguin o no de tipus curricular.
Les contractacions artístiques de companyies, amb la inclusió d’estades per a assajos a
instal·lacions gestionades pel Consorci Mercat de les Flors.
Les beques, ajuts i premis que s’atorguin sense la prèvia sol·licitud del beneficiari.

Art. 2n.- Regim jurídic i principis generals
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d’1 de octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya (LRJPAPC).
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern (Llei de Transparència).
Acord GOV/52/2015, de 7 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts del Consorci Mercat de
les Flors de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6847, de 9 d’abril de 2015) i Acord
del Plenari de l’Ajuntament de Barcelona de 27 de febrer de 2015 definitivament
aprovat amb la seva publicació al DOGC núm. 6876 de 21 de maig de 2015 (Estatuts del
CMF).

Els ajuts i beques (premis) als quals es refereix aquesta normativa tenen caràcter voluntari i
eventual, son lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció
d’altres subvencions, ajuts, beques o premis en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent.
Estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a que es condicioni l’atorgament i
tenen caràcter no devolutiu sens perjudici del reintegrament inherent a l’incompliment de les
condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió.
El procediment de concessió dels ajuts i beques (premis) s’efectuarà d’acord amb els principis
de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i
eficiència.
L'import del premi no excedirà del que es disposi en cadascuna de les convocatòries atenent a
les singularitats que exigeixin les mateixes. En cas de possibilitar partides ampliables a algunes
de les modalitats convocades, caldrà que aquest concepte es reculli a la convocatòria i estigui
previst en l’assignació pressupostària.
Els ajuts i beques (premis) podran ser en espècie o en metàl·lic. El pagament d’aquests últims es
realitzarà sempre mitjançant transferència.
Amb caràcter previ a la convocatòria del premi s’haurà d’efectuar l’aprovació de la despesa en
els termes previstos en la Llei general pressupostària o a les Bases d’execució del pressupost.

Art. 3r.- Beneficiaris: concepte i condicions exigibles
Tindran la consideració de beneficiaris dels ajuts i beques (premis) les persones físiques o
jurídiques destinataris dels fons públics que hagin de realitzar l’activitat prevista pel seu
atorgament o que es trobin en la situació que legitima la seva concessió.
Quan la convocatòria així ho prevegi, podran tenir la consideració de beneficiaris les agrupacions
de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre

tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, sense tenir personalitat jurídica, puguin
portar a terme projectes, activitats o es trobin en la situació que motiva la concessió de la beca
o ajut.
Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat, caldrà
anomenar un representant de l’agrupació per al compliment que, com a beneficiari,
correspongui a l’agrupació.
Els requisits exigibles als beneficiaris s’establiran a la corresponent convocatòria, així com la
documentació necessària per acreditar-los. En qualsevol dels casos hauran d’acreditar estar en
compliment dels requisits següents:
a) Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, resta d’Administracions i amb la Seguretat
social; així com de les obligacions per reintegrament dels ajuts o beques (premis)
atorgats si és el cas.
b) En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, que els seus estatuts tinguin objectius
i finalitats coincidents amb els programes establerts a la convocatòria particular.

Art. 4t.- Convocatòria particular
Anualment, la Direcció del Consorci Mercat de les Flors -d’acord amb el que disposa l’article 12.4
lletra “n” dels Estatuts- aprovarà i publicarà les corresponents convocatòries d’atorgament
d’ajuts o beques (premis), les quals, de conformitat amb l’establert a l’art. 23 de la LGS,
regularan i fixaran els seus objectius, criteris i el procediment de participació, barems i criteris
de ponderació, concessió, consignació pressupostària, requisits i terminis.
La Convocatòria particular haurà d’incloure:
a) Indicació de la disposició que estableixi, si s'escau, les bases reguladores i del diari oficial
en què està publicada, llevat que en atenció a la seva especificitat aquestes s'incloguin
en la mateixa convocatòria.
b) Crèdits pressupostaris als quals s'imputa la despesa.
c) Objecte, condicions i finalitat de la concessió del premi, així com modalitats existents i
compatibilitat o incompatibilitat entre elles.
d) Expressió de que la concessió s'efectua mitjançant un règim de concurrència
competitiva.
e) Requisits per a sol·licitar la concessió del premi i forma d'acreditar-los.
f)

Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.

g) Nomenament del jurat.
h) Termini de presentació de sol·licituds.
i)

Termini de resolució i notificació.

j)

Documents i informacions que han d'acompanyar a la petició.

k) Si és el cas, possibilitat de reformulació de sol·licituds.
l)

Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, òrgan davant
el qual ha d'interposar recurs d'alçada.

m) Criteris de valoració de les sol·licituds.
n) Forma de justificació del premi.
o) Mitjà de notificació o publicació.

Art. 5è.- Sol·licitud
La sol·licitud de participació en el procediment de concessió de beques o ajuts (premis) per part
de les persones o entitats interessades podrà presentar-se presencialment o bé per mitjans
electrònics, segons allò que determini cadascuna de les convocatòries.
En qualsevol cas, a la sol·licitud hi haurà de constar:
a) Nom i cognoms de l’interessat i, si s’escau, persona que el representa, així com l’adreça
del lloc que s’assenyali als efectes de rebre notificacions.
b) Fets, motius i petició concreta del premi de què es tracti, fent referència a la
convocatòria prèvia efectuada pel Consorci.
c) Declaració expressa de que s’acompleixen tots els requisits exigits per a poder gaudir de
la concessió del premi.
d) Lloc, data i signatura de la persona sol·licitant.
Les sol·licituds dels interessats aniran acompanyades dels documents i informacions acreditatius
dels requisits de participació establerts a la convocatòria, llevat d’aquells que ja estiguin en
poder del Consorci.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts, l’òrgan competent requerirà a l’interessat per
a que l’esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils indicant que, cas de no ferho, es tindrà per desistida la sol·licitud.

Art. 6è. Instrucció del procediment i resolució
La instrucció del procediment de concessió de beques o ajuts (premis) correspon a l’òrgan que
es designi a la convocatòria.
En una primera fase, es portarà a terme l’avaluació de sol·licituds, efectuada conforme als
criteris, formes i prioritats de valoració establerts en la convocatòria.
Posteriorment, el jurat valorarà les propostes presentades i admeses conforme els criteris
establerts a la convocatòria i reflectirà la seva deliberació i conclusions finals al corresponent
informe que quedarà unit a l’expedient.
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe del jurat, formularà proposta de
resolució provisional, degudament motivada, que haurà de notificar-se als interessats en la
forma establerta a la convocatòria; i es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a presentar
al·legacions i per tal que els interessats puguin aportar la documentació exigida que acrediti la
realitat de les dades contingudes en la declaració responsable presentada amb la sol·licitud, si
fos el cas.
Una vegada vençut el termini del tràmit d’audiència i examinades les al·legacions presentades,
s’emetrà la proposta de resolució definitiva.

La corresponent resolució haurà de contenir la definició de l’objecte de la concessió del premi
així com el termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit,
d’acord amb l’establert a la convocatòria.
La resolució es motivarà de conformitat amb allò que es disposi cada convocatòria.
La resolució de concessió del premi comportarà el compromís de la despesa corresponent.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà ser superior a
sis mesos, llevat que una norma amb rang de llei estableixi un termini superior. El termini es
computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província, llevat que aquesta posposi els seus efectes a una data posterior.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitimarpa als interessats
a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de participació en la convocatòria
de concessió del premi.
La resolució del procediment es notificarà als interessats d’acord amb l’establert a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Art. 7è. Obligacions dels beneficiaris
La concessió del premi haurà de ser acceptada pel beneficiari.
L’atorgament del premi s’haurà d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent i s’hauran de tenir
en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu sobre aquesta matèria.
Sens perjudici del que s’estableix en els dos apartats anteriors, els beneficiaris dels ajuts o
beques (premis) atorgats hauran de:
a) Acceptar i complir la normativa aprovada pel Consorci.
b) Acreditar amb anterioritat a l’atorgament que es troba al corrent de les seves
obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la resta
d’Administracions i la Seguretat Social.
c) Disposar de la documentació que pugui ser exigida a la convocatòria a fi i efecte de
garantir les facultats d’inspecció i control.
d) Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de
Catalunya, o d’altres administracions o ens públics o privats en el darrer any, a efectes
de comprovar les possibles incompatibilitats amb la concessió del premi, pel cas que la
convocatòria així ho estableixi.
e) Presentar el programa de l’activitat, així com comunicar qualsevol alteració significativa
que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament o, en el seu cas, la corresponent
renúncia.
f)

Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió del premi.

g) Adoptar les mesures de difusió que es prevegin en la convocatòria.
h) Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la
concessió del premi.
i)

Col·laborar en les actuacions de comprovació que li requereixi l’atorgant del premi.

En qualsevol cas, el Consorci quedarà exempt de la responsabilitat civil, mercantil, laboral o de
qualsevol altra mena derivada de les actuacions a que quedin obligades les persones o entitats
destinatàries dels ajuts i beques (premis) atorgats.
El destí dels ajuts i beques (premis) concedits no podrà alterar-se en cap cas per part del
beneficiari.

Art. 8è. Control, seguiment i justificació
El Consorci no atorgarà ajuts o beques (premis) per imports individuals superiors a 15.000€
anuals.
En el supòsit que en un futur es vulgui incrementar aquest topall, caldrà aprovar prèviament una
modificació d’aquestes bases.
La justificació de les activitats i despeses que fonamenten els ajuts i beques (premis) objecte
d’aquestes bases es regularà, tant en tipus de documentació, format i termini, en cada
convocatòria.

Art. 9è. Revocació, modificació, renuncia i nul·litat
L’alteració de les condicions que van determinar la concessió del premi i, en tot cas, l’obtenció
concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions, pot donar lloc a la
modificació de la resolució d’atorgament.
El beneficiari pot renunciar a la concessió, cas en el qual restarà alliberat 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 al seu cobrament;
altrament el beneficiari haurà de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.
L’obligació de satisfer la concessió del premi 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.

Art. 10è. Reintegrament
Sens perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin, el Consorci procedirà a
l’anul·lació total o parcial del premi concedit en els següents supòsits:
a) Incompliment de l’obligació de justificació.
b) Incompliment de la finalitat per a la qual el premi va ser concedit.
c) Incompliment de les condicions especials imposades als beneficiaris per aquestes bases
o la convocatòria.

Art. 11è. Regim 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.

Art. 12è.- Publicitat i tractament de dades
En compliment del que disposa l’article 8.1 c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, es donarà publicitat dels ajuts i beques
(premis) atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el beneficiari i la
quantitat concedida al web del Consorci Mercat de les Flors.
La concurrència a les convocatòries d’atorgament d’ajuts i beques (premis) implicarà la
manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a
la seva publicació en els termes establerts en el paràgraf anterior, d’acord amb el que preveu la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digital.

Art. 13è.- Vigència
Aquestes bases reguladores seran vigents fins que es modifiquin o es deroguin expressament,
quedant sense efecte totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al seu contingut.

Art.14è.- Recursos
Contra aquestes bases reguladores, les corresponents convocatòries, i tots els actes que derivin
d’aquestes, podran interposar-se, per part de les persones interessades, els recursos procedents
en els casos, forma i terminis establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

