AJUNTAMENT
D’ESPARREGUERA

SUBVENCIONS
EN
RÈGIM
DE
CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA
DE
L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA PEL FOMENT D’ACTIVITATS I PROJECTES
EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ, ESPORTS, DIVERSITAT I CICLE DE VIDA,
POLÍTIQUES D’IGUALTAT, SERVEIS SOCIALS, CULTURA I FESTES I
COOPERACIÓ I CULTURA DE LA PAU

SOL·LICITUD
La finalitat de les subvencions atorgades per l’Ajuntament és el foment d’una activitat
concreta d’utilitat pública o interès social desenvolupades per entitats del municipi, en cap
cas, activitats genèriques o el finançament global d’una entitat.
Cada entitat només ha de presentar una instància de sol·licitud per participar en la
convocatòria oberta de subvencions però amb la mateixa podrà sol·licitar ajut de
l’Ajuntament per més d’una activitat d’interès públic o social.
Alhora de presentar els models normalitzats, s’ha de tenir present el següent:


En la memòria descriptiva de l’activitat per la que es demana subvenció (Annex 2), s’han
d’identificar i descriure per separat cadascuna de les activitats per les quals es sol·licita
subvenció, així com els objectius o resultats que es pretenen aconseguir amb cadascuna
d’elles.



S’haurà de presentar un pressupost d’ingressos i despeses (Annex 3) diferent per a
cadascuna de les activitats per les quals es sol·licita subvenció.



L’import màxim de subvenció de cada activitat que es podrà sol·licitar serà el dèficit
existent entre ingressos i despeses (art.19.3 Llei General de Subvencions) i en cap cas
es podrà concedir més subvenció de l’import que sol·liciti l’entitat.

En la confecció del pressupost d’ingressos i despeses de cadascuna de les activitats, cal
tenir en compte el següent:


Els ingressos a fer constar són aquells que estan directament relacionats amb l’activitat
per la qual es sol·licita subvenció (entrades, quotes d’inscripció, subvencions d’altres
administracions públiques,...) no s’han d’incorporar altres ingressos de caràcter general
que obtingui l’entitat pel seu funcionament general i tampoc la subvenció que es demana
a l’Ajuntament.



Les despeses a incorporar han de ser només aquelles que responguin de manera
indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries
pel seu desenvolupament i es realitzin dins del termini d’execució establert en la
convocatòria de subvenció.
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Es poden incorporar entre les despeses, aquelles de caràcter general de funcionament
de l’entitat (subministrament d’aigua, llum o gas, telèfon, correus, material d’oficina,...)
però no podran superar el 5% del pressupost total.



No són subvencionables ni les despeses d’inversió (incloses les adquisicions de béns
mobles), ni les despeses financeres de qualsevol tipus (interessos, comissions,...) i
tampoc les despeses notarials, registrals i d’assessoria jurídica o financera.



L’entitat ha de poder, posteriorment, justificar mitjançant factura o document de valor
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil totes les despeses que incorpori en el
pressupost, només amb caràcter excepcional i a valorar pel servei en cas que estigui
previst a les bases, quan per algun concepte de despesa estimi que no en disposarà,
l’entitat haurà de fer constar a la sol·licitud quin document aportarà per acreditar davant
de l’Ajuntament la realització de la despesa.

ATORGAMENT I PAGAMENT
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionables es determinarà de
forma proporcional entre els sol·licitants en relació als punts obtinguts en la valoració.
Les entitats una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar sense
reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió, segons model
normalitzat (Annex 4). No obstant això, si transcorreguts 20 dies des de la recepció de
l’acord de concessió no es manifestés expressament objeccions per part del beneficiari, la
subvenció es considerarà tàcitament acceptada.

Les entitats beneficiaries de subvencions estan obligades a:


Executar les activitats subvencionades de conformitat amb allò establert en la seva
sol·licitud, en base a la qual s’ha efectuat la puntuació i valoració que ha motivat
l’atorgament per part de l’Ajuntament.



Comunicar a l’Ajuntament la modificació de qualsevol circumstància que pugui afectar
algun dels requisits de concessió de la subvenció, per a la seva prèvia autorització,
abans que finalitzi el corresponent termini establert (canvi de destí de la subvenció,
ampliació termini de justificació,...).



El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant, si bé s’admetrà la possible
compensació de desviacions entre les diverses despeses que l’integren, sempre i quan

2

AJUNTAMENT
D’ESPARREGUERA

aquestes no siguin significatives i no alterin la finalitat de l’activitat per la qual es va
atorgar la subvenció.


En cas que les activitats a realitzar impliquin contacte habitual amb menors d’edat,
l’entitat està obligada a que el personal col·laborador o voluntari de les associacions o
entitats beneficiàries que les efectuï estigui en disposició de la certificació, emesa pel
Registre Central de Delinqüents Sexuals, acreditativa de no haver estat condemnats per
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual; en els termes
previstos a l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica
del Menor.

JUSTIFICACIÓ
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se:



Per al foment d’activitats i projectes que s’executin durant el període escolar com a
màxim abans del dia 1 d’octubre de l’any de la convocatòria.



Per al foment d’activitats i projectes que s’executin durant l’any natural com a màxim
abans del dia 1 de febrer de l’any següent al de la convocatòria.

És obligació de l’entitat el compliment d’aquest termini sense necessitat d’esperar el
requeriment de l’Ajuntament, mitjançant els models normalitzats de Compte Justificatiu amb
aportació de justificants de la despesa (Annex 5) que es podran trobar a la web municipal.

En la confecció de la justificació s’ha de tenir en compte:


S’haurà de justificar la despesa total de l’activitat subvencionada (tal i com es va fer
constar al pressupost d’ingressos i despeses de la sol·licitud de subvenció), excepte les
despeses de caràcter general de funcionament de l’entitat (no poden superar el límit
màxim del 5% del cost total de l’activitat) que no caldrà presentar document justificatiu.



En cas que s’hagin produït desviacions entre l’execució real de l’activitat i el pressupost
presentat en la sol·licitud, s’hauran de detallar i quantificar les mateixes per a cada
concepte d’ingrés i/o despesa, i explicar la seva motivació conforme aquestes
desviacions no han alterat la finalitat de l’activitat per la qual es va atorgar la subvenció
per part de l’Ajuntament.
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Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació, i per tant, també caldrà
aportar el document acreditatiu del pagament.



En cas que es declarin altres subvencions o ingressos que hagin finançat l’activitat
subvencionada, caldrà detallar amb exactitud la seva naturalesa, procedència i import.
Només s’han de declarar aquells ingressos o subvencions que tinguin una relació directa
i indubtable amb l’activitat subvencionada, per tant, amb caràcter general queden
exclosos els ingressos no finalistes de l’entitat, com per exemple les quotes dels seus
socis pel finançament global de l’entitat, aportacions d’entitats privades no finalistes a
l’activitat subvencionada, etc.



Els ingressos declarats han de formar part de la comptabilitat de l’entitat (llibres i
registres comptables) i l’entitat ha de disposar de la documentació que acrediti la seva
quantia per aportar-la en cas de requeriment de l’Ajuntament per actuacions de
comprovació i de control financer de la subvenció concedida.

Més informació a https://www.esparreguera.cat/seuelectronica/subvencions/
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