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INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS
Extracte de l’Acord de la Junta Rectora, número 1 d’1 de març de 2017, pel que es convoquen les
subvencions a publicacions de interès local i comarcal de les terres de Lleida, anualitat 2017
BDNS(Identif.):339866
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 és pot consultar en la Base
de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)
Primer. Beneficiaris
Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també, els consells comarcals i altres institucions
públiques de les comarques lleidatanes; i les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o
delegació a les comarques de Lleida que, d’acord amb els seus estatuts, tinguin entre els seus objectius la
promoció de la cultura. Els editors professionals, sempre que la publicació en qüestió estigui clarament
relacionada amb les comarques de Lleida.
Segon. Objecte
La concessió de subvencions per a originals de publicacions d’interès local i comarcal, en format llibre o
suport electrònic, tant en llengua catalana, com occitana.
Tercer. Bases reguladores
Bases específiques per a la concessió de subvencions publicacions d’interès local i comarcal de les terres
de Lleida, publicades en el BOP núm. 79, de 26 d’abril de 2016, i en la web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
(www.fpiei.cat).
Quart. Quantia
L’import total de la convocatòria és de 90.000,00 euros. L’import dels ajuts no serà superior al 90% del cost
de l’actuació. S’estableix un límit màxim per a cada ajut de 8.000 euros.
Cinquè. Termini presentació sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar 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).
Sisè. Altres dades
a) Àmbit temporal. Les actuacions per a les quals s’hagi obtingut subvenció s’executaran amb un termini
màxim de dos anys des de la data d’atorgament de l’ajut. S’acceptaran despeses executades des de l’1 de
gener de l’any natural de la convocatòria.
b) Despeses subvencionables. Les despeses generades per les tasques de disseny, maquetació, impressió i
distribució de la publicació; i també per les generades per l’autor de l’obra, tant pel que fa a la redacció, com
per la recopilació d’informació necessària per la publicació.
c) Forma i lloc de presentació de sol·licituds. Com a màxim, només s’atorgarà dos ajuts per beneficiari. La
sol·licitud dels ajuts es farà per mitjà d’un formulari adreçat a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Lleida i
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, d’acord amb el model que es troba a l’adreça d’internet (http://www.fpiei.cat),
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el qual haurà de ser emplenat utilitzant l’aplicació informàtica. En tot cas, aquest formulari, i la documentació
que s’hi hagi d’adjuntar, s’haurà de trametre al Registre General de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
d) Documentació i informació que haurà d’incloure la petició. Es determinen en l’article 8 de les bases
específiques.
e) Criteris de valoració de les sol·licituds. Es determinen en l’article 12 de les bases específiques.
f) Termini de resolució i notificació. Sis mesos a comptar des de la data d’acabament del termini de
presentació de sol·licituds.
g) Justificació de l’execució de l’actuació: documentació i termini. Per la justificació de la despesa realitzada
s’haurà de presentar la documentació que es determina a l’art. 21 de les bases i l’acreditació de l’obligació
de publicitat, d’acord amb l’article 18 de les bases. S’executarà i justificarà durant el període de dos anys
des de la data d’atorgament de l’ajut. S’acceptaran despeses executades des de l’1 de gener de l’any
natural de la convocatòria.
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