CONVENI ENTRE EL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, L’AJUNTAMENT DE SALOU, EL PATRONAT MUNICIPAL DE
TURISME DE SALOU, PORT AVENTURA ENTERTAINMENT SAU I EL REIAL
AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA (RACC), PER AL RAL·LI RACC CATALUNYA–
COSTA DAURADA 2018

Tarragona, 7 de juny de 2018

REUNITS
D’una part,

A) El senyor Martí Carnicer Vidal, en nom i representació del PATRONAT DE TURISME
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, organisme autònom de la Diputació de
Tarragona (d’ara endavant PTDT), NIF P9300012C, amb domicili a 43007 Tarragona,
passeig Torroja, s/n, en virtut del seu càrrec de president de l’esmentat Organisme.
Assistit en aquest acte pel Sr. Manel Jardí Boquera, secretari-delegat del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona.
B) El senyor Pere Granados Carrillo, en nom i representació de l’Ajuntament de Salou,
amb NIF P-4318500-H, amb domicili a 43840 Salou, Passeig 30 d’octubre, 4 en virtut
del seu càrrec d’alcalde de l’esmentat ajuntament.
C) El senyor Benet Presas Sureda, en nom i representació del Patronat Municipal de
Turisme de Salou, amb NIF P-9318501-E, amb domicili a 43840 Salou, passeig Jaume
I, 4, en virtut del seu càrrec de Regidor de Turisme i President del Patronat Municipal de
Turisme de Salou.
D) El senyor Fernando Aldecoa Llauradó, en nom i representació de l’empresa Port
Aventura Entertainment, S.A.U amb NIF A-63776306, amb domicili a 43480 Vila-seca,
avinguda Alcalde Pere Moles, s/n.
I de l’altra,
F) El senyor Josep Mateu Negre, en nom i representació del Reial Automòbil Club de
Catalunya RACC, amb NIF G-08307928, amb domicili a 08028 Barcelona, avinguda
Diagonal, 687, en virtut del seu càrrec de president de l’esmentada entitat i facultat per
aquest acte segons manifesta.
Les parts es reconeixen capacitat legal necessària per subscriure el present conveni i,
en virtut d’això,
MANIFESTEN
1- Que el RACC té previst organitzar una prova puntuable pel mundial de Rallis a les
comarques tarragonines dins el calendari de proves de la FIA i el World Rally
Championship. El Rally RACC Catalunya – Costa Daurada tindrà lloc del 25 al 28
d’octubre de 2018.

2- Que els signants manifesten la seva voluntat de promoure el desenvolupament
turístic, empresarial i econòmic de les comarques tarragonines mitjançant l’increment
del coneixement de la marca Costa Daurada, associant-la a valors positius, com és la
pràctica de l’esport.
3- Que l’objectiu del foment és la difusió i millora de la imatge de la destinació mitjançant
la reproducció del logotip i eslògans identificatius de les marques Costa Daurada, Salou
i Port Aventura.
4- Que els signants consideren que la millor estratègia per assolir l’objectiu anterior
passa per posar en comú els seus esforços i capacitats per assolir la realització
d’aquesta prova, que representa un important benefici per a la zona i que generaria un
elevat ressò als mitjans de comunicació.
5- Que la Diputació de Tarragona, d’acord amb la lletra d) de l’article 36 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases de Règim local té competència en matèria de cooperació en el
foment del desenvolupament econòmic i social del territori provincial. Aquesta
competència es desplega en matèria de promoció turística mitjançant el Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona (PTDT) en la seva condició d’organisme autònom
de l’ens supramunicipal té com a finalitat (art 1 dels Estatuts) “...promoure, coordinar i
donar suport a accions de foment del turisme amb els agents públics i privats de la Costa
Daurada i Terres de l’Ebre, per tal de contribuir al seu dinamisme i desenvolupament
socioeconòmic”, per la qual cosa treballa, en polítiques de dinamització i promoció
turística del territori, apostant per la qualitat, la diversificació i el desenvolupament
d’eines de promoció turística que situïn l’oferta dels municipis en el mercat intern i extern.
6- Que l’Ajuntament de Salou, d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases de Règim local, és competent per a la promoció de les activitats que satisfacin
les necessitats de la comunitat i en especial la informació i promoció de l’activitat turística
d’interès i àmbit local.
I per tot això,
ACORDEN:

Primera.- Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és regular les aportacions econòmiques dels signants del
conveni amb motiu del Ralli RACC CATALUNYA – Costa Daurada, per a la promoció
turística de les comarques tarragonines mitjançant la distribució dels elements de
promoció que es puguin establir per tal de fer difusió de les referències de les marques
abans esmentades, aprofitant el ressò de la competició.
Segona.- Obligacions del RACC
D’acord amb l’art. 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, al tractar-se d’una
subvenció per un import superior a 10.000,00 euros, el beneficiari està obligat a
subministrar a totes les administracions que aporten recursos econòmics, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que
aquestes les facin públiques en compliment de les obligacions establertes en la
legislació sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser
requerida per donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la
informació pública. Aquesta informació es lliurarà abans de qualsevol dels pagaments
previstos en aquest conveni.

En compliment de l'art. 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, el RACC, en atenció
a la consideració d’entitat privada, que percep ajuts públics de més de 100.000 euros
anuals està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència
que li siguin aplicables.
L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’acord amb la legislació sobre
transparència.
L’acreditació del compliment d’aquestes obligacions s’ha de fer en el moment de la
justificació de la subvenció mitjançant la presentació de la corresponent declaració
responsable.
El RACC ha declarat de manera expressa i responsable que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració
Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), i que per
tant compleix amb els requisits generals que estableix la Llei general de subvencions i
les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per a ser beneficiari
d'una subvenció pública.
Sens perjudici de les obligacions generals dels beneficiaris de les subvencions públiques
previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions,
amb caràcter específic s’estableixen les següents obligacions a complir pel RACC,
derivades de l’obligació dels beneficiaris de donar la publicitat adequada del caràcter
públic del finançament d’activitats o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de
subvenció prevista a l’article 18.4 de la Llei general de subvencions:
- Dur a terme en coordinació amb la Diputació de Tarragona, una presentació oficial als
mitjans de comunicació anunciant la futura realització de la prova a la demarcació.
- Acordar amb el Patronat Municipal de Turisme de Salou els detalls i l’indret on es pugui
realitzar la sortida oficial de la prova. Així mateix, el RACC farà el màxim d’esforç
possible per organitzar un tram del Ralli urbà a Salou.
- Establir que el nom de la prova sigui Ralli RACC CATALUNYA-COSTA DAURADA
- Fer ús de les marques Costa Daurada, Salou, i Port Aventura en els elements gràfics
que es creïn per a la comunicació i la difusió de la prova.
- Presència preferent dels logotips de COSTA DAURADA, SALOU, i PORTAVENTURA
a:
Columnes Pòdium Sortides – Arribades i repartiment de premis
Estàtica a zona de Sortides – Arribades , repartiment de premis, parc tancat, parc
d’assistència i zones neuràlgiques del Ralli.
Publicitat facultativa vehicles participants
Vehicles oficials de la prova
Sales de premsa
- Donar presència dels logotips a les rodes de premsa que es realitzin, tant les prèvies
a la prova com les posteriors.
- En els reportatges que el RACC faciliti a les diferents cadenes de televisió, es
reforçaran les locucions i els comentaris que destaquin les marques esmentades.

- Intentar que en els programes especials o seguiments a seccions dels informatius o
programes d’esport que es facin ressò de la prova, es doni un pes especial a les
possibilitats turístiques de les comarques de Tarragona, quan això sigui possible.
- Donar presencia de la Costa Daurada a la revista del RACC amb la inclusió d’una ruta
turística de dues pagines d’extensió.
El RACC es reserva el dret, si es considera necessari pel futur del Ralli i en referència
a la confecció dels futurs calendaris de la FIA, a organitzar algun acte del mateix Ralli
fora de les comarques de Tarragona.
Tercera.- Utilització de marques i logotips
La utilització de les marques i logotips que els signants facilitin pels usos determinats en
aquest conveni, no suposen cap autorització al RACC per a la seva utilització fora de
les finalitats derivades d’aquest conveni, tret que així s’autoritzi de manera expressa i
escrita pels signants.
Aquestes marques i logotips romanen en la plena titularitat de les diferents institucions i
organismes, sense que en cap cas el RACC pugui autoritzar, concertar o convenir amb
cap altra persona o entitat la seva utilització.
Quarta.- Transparència
De conformitat amb l’art. 8.1 apartat g) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, es farà pública la informació
relativa a la present subvenció. Concretament es sotmetrà a informació pública, l’objecte
de la subvenció, l’import i els beneficiaris. També, i tal com estipula l’art. 18 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre general de Subvencions, la subvenció es publicarà a la
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).
Cinquena.- Quantia de les aportacions econòmiques
Per a la consecució de l’activitat el RACC rep les quantitats següents l’any 2018 (sobre
un pressupost de despeses total de 2.013.150,00 €)

ANY 2018
Entitat

Import

Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona

405.000 €

Ajuntament i Patronat Municipal
de Turisme de Salou
Port Aventura
Entertainment S.A.U

322.000 €

50.000 € + IVA

L’import a càrrec del PTDT representa el 20,12% del total de l’activitat subvencionada.
L’import concedit té caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu final de l’actuació resulta
inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè així ho manifesta el beneficiari o així ho

considera l’òrgan competent a l’examinar la documentació justificativa, s’abonarà
parcialment la subvenció en la quantitat proporcional segons el percentatge de
subvenció establert en aquest conveni.
Port Aventura Entertainment S.A.U, com a empresa privada establirà un acord paral·lel,
de naturalesa jurídica privada, amb el RACC en el que es definiran les condicions i
contrapartides de la seva aportació econòmica. A més de l’aportació econòmica, Port
Aventura Entertainment, S.A.U, cedirà gratuïtament els espais per tal de desenvolupar
la prova en les seves instal·lacions: espai per a ubicar el Parc d’Assistència de vehicles
al pàrquing, el Centre de Convencions per a ubicar la Base del Ralli (Direcció de Cursa,
logística operativa, etc.) i la Sala de Premsa, així com un espai suficient per tal de
destinar-lo a l’aterratge de 20 helicòpters.
Sisena.- Forma de pagament i justificació:
Pel que fa al pagament de l’aportació del Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona, aquesta es podrà fer de forma fraccionada:
- Fins a tres pagaments mitjançant les corresponents justificacions parcials amb un
sostre del 50% de l’actuació, prèvia presentació pel RACC de la documentació
justificativa corresponent a la justificació parcial que s’interessi; el lliurament d’aquestes
justificacions parcials s’efectuaran de manera proporcional al percentatge de l’aportació
sobre el total del pressupost elegible acordat.
- 50 % restant al finalitzar el Ralli i prèvia presentació en el termini màxim de 3 mesos
des de la finalització de l’activitat subvencionada de:
a)
b)

c)

d)

e)

Memòria detallada en la qual es doni compte del desenvolupament de
la prova.
Còpia de la documentació gràfica o audiovisual referent a la prova on
figuri el logotip Costa Daurada i/o les referències a les possibilitats
turístiques de Tarragona.
Certificat sobre el valor, en preus del mercat publicitari, de les
actuacions finançades amb càrrec a les aportacions públiques
establertes en aquest conveni.
Balanç econòmic general, amb detall dels principals conceptes de
despeses i d’ingressos, separant les aportacions públiques i privades,
els patrocinis generals i els ingressos de la pròpia activitat.
Informe d'auditor de l'activitat subvencionada. Es designarà una
societat per realitzar l’informe d’auditor de l’activitat subvencionada en
base a l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, fent referència
explícita a que s’ha de verificar una mostra que representi almenys el
90% respecte del total de les despeses i inversions de l’activitat
subvencionada.

Aquest és un requisit indispensable per poder percebre l’ import del segon pagament.
De la mateixa forma, i quan l’organització hagi estat capaç de recollir aquestes dades,
el RACC ha d’incloure en l’esmentada memòria la informació valorada sobre la
repercussió en mitjans de comunicació.
Pel que fa a l’aportació del Patronat Municipal de Turisme de Salou, les quantitats
concedides i compromeses en la clàusula anterior, s’han de fer efectives al RACC de la
següent forma :

-

50 % desprès de la signatura del conveni en qualitat de pagament a compte
o bestreta. Aquest lliurament queda exempt de garantia.
50 % restant al finalitzar el Ralli i prèvia presentació en el termini màxim de 3
mesos des de la finalització de l’activitat subvencionada de:
a) Memòria detallada en la qual es doni compte del desenvolupament de
la prova.
b) Còpia de la documentació gràfica o audiovisual referent a la prova on
figuri el logotip Costa Daurada i/o les referències a les possibilitats
turístiques de Tarragona.
c) Certificat sobre el valor, en preus del mercat publicitari, de les
actuacions finançades amb càrrec a les aportacions públiques
establertes en aquest conveni.
d) Balanç econòmic general, amb detall dels principals conceptes de
despeses i d’ingressos, separant les aportacions públiques i privades,
els patrocinis generals i els ingressos de la pròpia activitat.
e) Informe d'auditor de l'activitat subvencionada. Es designarà una
societat per realitzar l’informe d’auditor de l’activitat subvencionada en
base a l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, fent referència
explícita a que s’ha de verificar una mostra que representi almenys el
90% respecte del total de les despeses i inversions de l’activitat
subvencionada.
Aquest és un requisit indispensable per poder percebre l’ import del
segon pagament.
De la mateixa forma, i quan l’organització hagi estat capaç de recollir
aquestes dades, el RACC ha d’incloure en l’esmentada memòria la
informació valorada sobre la repercussió en mitjans de comunicació.

Setena.- Operativa de funcionament
El RACC assumeix el compromís de, un cop finalitzat el Ralli netejar la brossa dels
espectadors acumulada al llarg dels trams del mateix, tan als vorals i zones de públic
com el fer escombrar la pròpia carretera. El RACC també es farà responsable de les
destrosses que pugui fer el públic assistent al llarg dels trams.
D’altra banda, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Salou es comprometen a fer
totes les gestions possibles davant d’altres entitats o tercers per minimitzar les accions
que puguin obstaculitzar o desprestigiar el Ralli
Port Aventura Entertainment S.A.U es compromet a col·laborar, dintre de les seves
competències, en agilitzar i facilitar el desenvolupament del Ralli.
Vuitena.- Reintegrament de les quantitats rebudes
S’aplica el règim del reintegrament de les quantitats percebudes fins al moment si la
prova esportiva perd el caràcter de puntuable pel Campionat del món de Rallis de la FIA,
o bé per motius de reglamentació de la FIA, per cancel·lació de la prova per motius de
viabilitat econòmica, o per les causes previstes legalment que donen lloc al
reintegrament, d’acord amb el procediment que estableixen els articles 41 a 43 de la Llei
38/2003.
Novena.- Durada del conveni

Aquest conveni és vigent des de la data de la seva signatura i fins a 31 de desembre de
2018 sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.
Desena.- Causes específiques de resolució del conveni
Aquest conveni es pot resoldre per mutu acord de les parts signants, per l’incompliment
greu de les clàusules establertes en aquest conveni o supòsits legals i circumstàncies
sobrevingudes en què incorrin qualsevol de les parts que n’impossibilitin el compliment,
a més de les causes generals previstes en la legislació aplicable.
En concret, i sense ànim exhaustiu, es consideren causes de resolució anticipada del
present conveni, les següents:
a) Que per motius de reglamentació de la Federació Internacional de l’automòbil, el
RACC no pugui organitzar el Ralli RACC-Catalunya COSTA DAURADA, o
aquest s’hagi de celebrar en un altra punt geogràfic.
b) Per retirada de la prova per part de la FIA del calendari del Campionat del Món.
c) Per motius de viabilitat econòmica, el RACC es vegi obligat a cancel·lar alguna
edició del Ralli o a organitzar-lo en un altre lloc de la geografia espanyola.
En el seu cas, el RACC comunicarà a les altres parts per escrit la concurrència d’alguna
de les causes indicades i, per tant la resolució del present conveni.
Onzena.- Règim Jurídic
Atesa la seva naturalesa i finalitat, aquest conveni s’ha d’ajustar al que estableixen la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la normativa general
aplicable: Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions).

Dotzena.- Jurisdicció
Les parts signants se sotmeten expressament a la jurisdicció i la competència dels jutjats
contenciosos administratius i dels tribunals amb competència a Tarragona per resoldre
qualsevol qüestió litigiosa que sorgeixi en l’execució d’aquest conveni.
I en prova de conformitat, els representants de les Institucions, Organismes i Entitats
compareixents signen el present conveni en ús de les seves pròpies competències,
conveni que queda condicionat a la seva ratificació pels seus respectius Òrgans de
Govern de cadascun d'ells, comprometent-se els signants a instar i tramitar aquestes
ratificacions a la major brevetat possible i a comunicar a cadascuna de les parts les
corresponents aprovacions dels seus òrgans de govern.
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