“BASES D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS SENSE ÀNIM DE LUCRE,
D’ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES, RECREATIVES O JUVENILS D’INTERÈS PÚBLIC.

PER A L’ORGANITZACIÓ

PREÀMBUL

Durant els últims anys, el municipi d’Alforja està experimentant un creixement d’activitats culturals, esportives,
recreatives i socials, promogudes per la iniciativa dels diferents moviments associatius existents a la població que fa
necessari establir unes bases que regulin els criteris per a la concessió de subvencions a les entitats amb criteris de
racionalitat, objectivitat, transparència, publicitat i concurrència, i amb subjecció a la legislació vigent.
Aquestes bases pretenen continuar recolzant el moviment associatiu i l’activitat cultural, esportiva, etc.., promoguda
per la pròpia societat civil, creadora i mantenidora de la riquesa patrimonial i de la tradició cooperadora i
agrupadora de persones individuals en grups d’interessos afins en el camp de la cultura, l‘esport, l’espai, etc.
1. OBJECTE
L’objecte de les presents bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions dins els límits establerts en
els pressupostos municipals i d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003,de 17 de novembre, General de
Subvencions, a aquelles entitats i/o particulars que duguin a terme activitats culturals, esportives, recreatives,
juvenils i festives d’interès públic , en el terme municipal d’Alforja que complementin i/o supleixin la competencia
municipal.
2. FINALITAT
Aquestes subvencions tenen per finalitat:
-

Millorar la cohesió social del poble, promovent el teixit associatiu i afavorint la cooperación entre
l’Ajuntament i les entitats.
Donar suport a entitats, grups o particulars que treballen en el camp cultural, esportiu, recreatiu i festiu
potenciant serveis d’interès general per a la col.lectivitat que continguin els atribuïts a la competencia local.
Estimular i potenciar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat cultural, esportiva, recreativa i
festiva del poble, donant suport als grups de ciutadans que fan una tasca civicocultural.
Promoure la creació de noves formes de participación i d’incidència social en els àmbits referits.
Posibilitar el creixement cultural, esportiu, lúdic i festiu del poble d’Alforja.

3. RÈGIM JURÍDIC
Aquestes bases es regulen per la Llei 38/2003 , General de Subvencions , el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 General de Subvencions i per les Bases d’execució del Pressupost
que per cada exercici aprovi l’Ajuntament.

Les subvencions tindran carácter voluntari i en cap cas no generaran cap dret respecte a peticions posteriors, i no
serán invocables com a precedent. En aquest sentit la seva denegació no donarà lloc a cap reclamació.
En tractar-se d’una activitat pública de foment i no pas d’intervenció en l’activitat provada, ni de servei públic, ni
directa ni subsidiàriament resta subjecta al règim jurídic de la responsabilitat patrimonial, sent un deure jurídic de
suportar les condicions que s’imposin al beneficiari de la subvenció en raó de l’interès públic que objetivament resta
subjecta tota quantitat dinerària pressupostària que estigui destinada a transferències corrents o si s’escau, de
capital.
4. LES COMPATIBILITATS
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Les subvencions serán compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import dels ajuts rebuts per la mateixa finalitat no podrá superar el cost total de l’activitat o el projecte
a desenvolupar.

5. DESTINATARIS
Poden sol·licitar subvenció o ajuda:
Les entitats locals sense ànim de lucre que tinguin el seu domicili social al municipi d’Alforja per a l’organització
d’activitats de transcendència o interès social per al municipi i que es trobin inscrites al registre d’entitats
Municipals.
Les subvencions a l’AMPA de l’escola i la llar d’infants es recolliran directament al Pressupost, i la quantitat
consignada haurà de destinarse com a mínim en un 50 % a inversió.
També es recolliran directament al pressupost les subvencions per festes de les Urbanitzacions Portugal i Barqueres
I la subvenció a Càrites i les aportacions a OMNIUM CULTURAL, ACM. AMI….etc)
Aquestes subvencions no s’haurien de demanar, tan sols justificar, essent d’aplicació les presents bases pel que fa a
la Justificació.
Són requisits indispensables per poder acollir-se a la convocatòria:
-

Que les activitats, tant públiques com privades, es realitzin sense finalitat lucrativa i que les entitats o
particulars tinguin la seu o domicili al municipi, estiguin legalitzades i disposin de codi d’identificació fiscal.

-

Que les activitats per les entitats organitzades tinguin transcendència o interès cultural, esportiu, educatiu o
social per al municipi.

-

Que l’interessat o el seu representant legal que presenti la sol·licitud, sigui persona física i estigui inscrita al
padró municipal d’habitants. En cas de tractar-se d’un col·lectiu (associació, agrupació o club), caldrà que
més de es 2/3 parts dels seus integrants estiguin inscrits al padró municipal d’habitants.

6.CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ.
Les subvencions i ajudes s’atorgaran tenint en compte el nombre de beneficiaris, els objectius de l’activitat o
programa d’activitats, la incidència que poden tenir en la població, així com la seva repercussió exterior. Seran
analitzades per la Junta de Govern amb la finalitat de fer una distribució racional dels recursos disponibles i una
avaluació dels projectes presentats.

Es valorarà positivament també:
•
•
•
•
•

Que l’entitat/associació tinguin seu social pròpia.
Que les activitats o programes estimulin l’àmplia participació dels ciutadans i ciutadanes d’Alforja i dels
visitants del nostre municipi.
Que siguin activitats innovadores en la vida associativa del municipi.
Que siguin activitats que col·laborin en la revalorització del patrimoni cultural d’Alforja, ja sigui en el seu
àmbit històric, artístic, lingüístic, de tradicions populars, etc.
Que siguin activitats que col·laborin a difondre els valors del municipi amb intercanvis o actuacions en altres
municipis.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

L’esforç de les entitats per trobar vies de finançament per a les seves activitats o programes que
complementin els ajuts públics (quotes de socis, aportacions de col·laboradors o espònsors, ingressos per
entrades o per vendes de material promocional subvencions, etc.) sempre mantenint l’esperit d’una activitat
sense ànim de lucre.
L’esforç de les entitats per aconseguir la màxima eficiència possible en la gestió dels seus recursos humans i
econòmics, evitant despeses i recursos innecessaris.
La qualitat, rigor, seriositat i propostes de continuïtat de les activitats, així com la trajectòria del peticionari i
la seva capacitat d’innovació i adequació a la realitat local.
La creació de noves entitats en aquells àmbits en què el municipi tingui alguna mancança.
La predisposició a col·laborar amb els ens locals en aquelles accions que puguin respondre a uns objectius
comuns per ambdues parts.
La formació de la infància i el jovent, així com les activitats destinades a omplir el temps de lleure fomentant
l’adquisició d’aficions cíviques.
Dèficit d’activitats anàlogues al municipi.
Difusió del nom del municipi
Nivell de repercussió de l’activitat en els mitjans de comunicació.

Es valorarà especialment que siguin activitats o programes que estimulin la interacció entre diferents col·lectius
o entitats del municipi de manera que s’afavoreixi la col.laboració i organització conjunta d’activitats per
múltiples entitats, o bé d’aquestes amb les activitats organitzades per l’Ajuntament , en especial durant les
festes majors o actes festius i culturals organitzats per l’Ajuntament.

En tot cas tindran dret a una subvenció directa per import de fins un 40% de la quantitat aprobada com a
subvenció i fins a un límit de a 500€, a totes les entitats municipals que participin en 5 de les 7 festes que es
relacionen a continuació i tinguin un membre permanent en la comissió de Festes,
-

Festa de Sant Miquel
Festa de Sant Sebastià
Festes de Nadal i Reis
Carnaval
Sant Joan
Sant Jordi
Fira del Pataco.

7. DESPESES SUBVENCIONABLES
Són subvencionables els programes d’activitat a desenvolupar per les entitats culturals, esportives, ludicofestives i la resta inscrites al registre Municipal d’entitats , i concretament les despeseses següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Entrega de premis
Compra de material fungible ( impressió de cartells, pintures, material papereria, material esportiu....)
Desplaçament i viatges culturals i esportius.
Nòmines, rebuts de personal tècnic, retribucions.
Convocatòria de tallers, conferències, cursos...

No seran subvencionables:
f) Les despeses derivades de celebracions gastronòmiques. ( alimentació i beguda)
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8. RESOLUCIÓ.
La resolució sobre l’atorgament de subvencions serà adoptada per Junta de Govern.
Amb carácter previ a la resolució per part de la Junta de Govern s‘emetrà informe per part de la Comissió de Festes,
Esports i Cultura Municipal amb una proposta a valorar per l’òrgan decisori.
Per adoptar l’acord sobre l’atorgament de subvencions es tindran en compte els criteris indicats a la base anterior,
en aplicació dels quals s’ordenaran les entitats de major a menor puntuació per tal de procedir a la distribució dels
ajuts.
La quantitat a repartir es distribuirà en atenció a la puntuació obtinguda per les entitats en aplicació dels criteris de
la base quarta , de manera que no necessàriament totes les entitats hagin de cobrar subvenció , ni tampoc en el
mateix percentatge, que es fixarà per la mateixa Junta de Govern en atenció als criteris indicats.
Una vegada notificada aquesta, l’entitat disposarà del termini de 20 dies per comunicar per escrit que l’acceptació
de la subvenció o desistir de la mateixa. En el cas que no ho faci s’entendrà que accepta la subvenció.
9. QUANTIA
Com a norma general, l’import de la subvenció no excedirà del 50% del cost de l’activitat o programa a què s’apliqui i
no podrà ser superior a l’aportació econòmica dels recursos propis de l’entitat, entenent aquestos recursos com
recursos nets, és a dir el resultat de descomptar a les despeses tingudes els ingressos que hagi obtingut l’entitat, per
qualsevol via (quotes, donacions, i altres ingressos públics o privats).
També es podran concedir subvencions en forma de plaques, medalles , trofeus, o altres materials o serveis prestats
per l’Ajuntament . Les quantitats obtingudes per aquesta via es descomptaran de l’import total a satisfer com a
subvenció a l’entitat corresponent.
Excepcionalment la subvenció podrà arribar fins al 80 % de la despesa efectuada en atenció als serveis personals
prestats i no quantificables econòmicament sempre i quan l’entitat beneficiària hagi participat en al menys 4 festes
de les relacionades a l’article 6è.
L’Ajuntament podrà anul·lar totalment o parcial la subvenció atorgada, quan la despesa no s’hagi produït en la forma
prevista o quan es donin alteracions de les condicions que van determinar la concessió de la mateixa.
L’import de les subvencions quedarà subjecte a la dotació pressupostària de cada exercici econòmic.
No es podrà percebre l’import concedit, si no s’ha presentat adequadament la documentació establerta en aquestes
bases.
10. JUSTIFICANTS.
1.- Factures. La subvenció concedida haurà de ser justificada amb la presentació dels originals de les factures
corresponents a l’any de la subvenció, que hauran de portar tots els requisits legals, adreçades a l’entitat
beneficiària per un import doble al de la subvenció concedida. En el cas d’entitats, no s’admetran factures a nom
dels particulars. Les factures aniran acompanyades dels rebuts que acreditin el seu pagament. Si l’entitat vol que se li
retornin les factures i rebuts originals, els haurà d’acompanyar de fotocòpies. L’Ajuntament farà constar la subvenció
a les factures originals abans de ser retornades.
2.-Termini per a justificar. La subvenció concedida s’haurà de justificar abans del 31 de desembre de l’any en el qual
s’ha concedit la subvenció, o durant el mes de gener de l’exercici següent si l’activitat es realitza durant els mesos de
novembre i/o desembre.
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3.- Els beneficiaris de les subvencions no han de tenir cap deute amb aquest Ajuntament per a poder cobrar la
subvenció atorgada.
4.- Les activitats i serveis subvencionats hauran de ser realitzats abans del 31 de desembre.
5.- El pagament de les subvencions es començarà a tramitar en el moment en què el beneficiari presenti la
documentació que acrediti que ha efectuat l’activitat i que el balanç econòmic de l’activitat així com la justificació de
la despesa realitzada.
6.- Bestretes. La Junta de Govern podrá aprovar el pagament d’una única bestreta de fins al 50 % de la subvenció
concedida, que resultarà reintegrable de no justificar-se amb posterioritat.
11. SUPÒSITS DE REINTEGRAMENT.
Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes per les entitats, en els següents casos:
•
•
•

Incompliment de l’obligació de justificació en el termini corresponent.
Incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció.
El beneficiari pot renunciar a la subvenció. Aquesta ha de ser prèvia al seu cobrament, altrament el
beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.

12. PROCEDIMENT.
L’aprovació de les presents bases correspon al Ple de l’Ajuntament, les quals es sotmetran a informació
pública per un termini de 30 dies, i es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler
d’anuncis de la corporació. Anualment, l’Ajuntament, mitjançant acord de la Junta de Govern, aprovarà la
convocatòria per a l’any en curs. Aquesta convocatòria inclourà, si es dona el cas, les particularitats o modificacions
per a aquell exercici.
L’Ajuntament d’Alforja facilitarà el model de sol·licitud, que anirà signada pel president de l’entitat, i que es
presentarà acompanyada de la documentació que s’indica a l’annex d’aquestes bases. A més a més, en la sol·licitud
es farà constar obligatòriament, si es demana ajuda a altres associacions i/o institucions i, en cas afirmatiu, la
quantia. Un cop concedida aquesta, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament.
La presentació de la sol·licitud que compleixi els requisits d’aquestes bases no pressuposa l’atorgament de cap
ajut.
L’Ajuntament resoldrà les sol·licituds per a programes d’activitats anuals en el termini de dos mesos una vegada
s’hagi presentat tota la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud.
La manca de resolució dins d’aquests terminis produeix efectes desestimatoris.
La concessió o la denegació es notificarà expressament a cada entitat o col·lectiu.
Si l’acord és de denegació, s’argumentarà a l’entitat la causa de denegació de la sol·licitud.
El pagament dels ajuts econòmics s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament d’Alforja,
tenint en compte la naturalesa de l’activitat i el projecte o programa presentat, així com l’adequada justificació.
13. TERMINI.
La sol·licitud es presentarà al Registre General de l’Ajuntament fins el 15 de març de cada any.
En el cas de que després de presentada la sol.licitud amb la memòria de les activitats previstes per a tot l’exercici
apareguin noves activitats a realitzar o modificacions de les previstes inicialment es podrà presentar un annex en
qualsevol moment de l’exercici.
14. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.
Les entitats i persones que siguin beneficiàries de subvencions queden obligades a:
•

Trametre a l’Ajuntament llurs publicacions, cartells i altre material gràfic relacionat amb les activitats
subvencionades..
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•
•
•
•
•

Aportar tota la documentació que figura als annexos d’aquestes bases degudament complimentada.
Fer constar en les publicacions, cartells i altre material gràfic relacionat amb les activitats subvencionades, el
lema següent: “amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alforja” al costat de l’escut oficial de l’Ajuntament
d’Alforja
Imprimir les publicacions, cartells, programes i altre material, en català o en català i castellà.
Acreditar davant l’Ajuntament la realització de les activitats que se subvencionin i l’aplicació de la subvenció
rebuda.
A destinar la subvenció a les activitats per les quals ha estat concedida.

15. MODIFICACIONS I INTERPRETACIÓ D’AQUESTES BASES.
Les modificacions o revisions d’aquestes bases seran aprovades pel Ple de l’Ajuntament i publicades en el Butlletí
Oficial de la Província. No obstant això, es faculta expressament la Junta de Govern per a interpretar-ne el seu
contingut.
Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació total d’aquestes bases, per la qual cosa
l’incompliment d’algun dels seus punts podrà considerar-se causa per a la revocació de l’ajut concedit.
La sol·licitud d’ajut no obliga a l’Ajuntament a concedir-lo, ni dóna dret a l’entitat a rebre’l. El fet d’haver rebut un
ajut en un exercici, no suposa l’atorgament forçós d’ajuts en exercicis posteriors, en cas que no es reuneixin les
condicions exigides a les bases.
L’Ajuntament podrà fer totes les comprovacions que li calguin abans i després d’atorgar l’ajut i valorarà
especialment la certesa de la documentació presentada.
L’Ajuntament podrà anul·lar totalment o parcialment l’ajut quan l’activitat les desviï del programa previst.

16. VIGÈNCIA.
Aquestes bases entraran en vigor després de la finalització del període d’exposició pública i els seus efectes
econòmics sortiran efecte a partir de l’endemà a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
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