Així mateix, es fa públic el text íntegre de les Bases
específiques reguladores de les subvencions per a l’any
2018, destinades a activitats, projectes i serveis en els
àmbits de Cultura, Participació Ciutadana, Serveis Socials,
Cooperació, Ensenyament, Esports, Joventut i Polítiques
d’Igualtat.
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IMPORT MÀXIM DE LES SUBVENCIONS
CRÈDIT PRESSUPOSTARI
PROCEDIMENT
TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS
ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS
VALORACIÓ DEL PROJECTE O ACTIVITAT I RESOLUCIÓ
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JUSTIFICACIÓ
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BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN 2018
PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS EN
L’ÀMBIT
DELS
SERVEIS
SOCIALS,
COOPERACIÓ,
CULTURA,
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, ENSENYAMENT, ESPORTS, JOVENTUT I
IGUALTAT
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Que en el termini d’exposició al públic no es va presentar
cap al·legació i/o suggeriment a les esmentades Bases, les
quals van esdevenir aprovades definitivament en data 9 de
març de 2018.

Data 20-3-2018

El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió
de data 25 de gener de 2018, va aprovar les Bases
específiques, i els corresponents annexos, reguladors de les
subvencions per a l’any 2018, destinades a activitats,
projectes i serveis en els àmbits de Cultura, Participació
Ciutadana,
Serveis
Socials,
Cooperació,
Ensenyament,
Esports, Joventut i Polítiques d’Igualtat, les quals van ser
exposades al públic per un termini de 20 dies al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 8 de febrer de
2018 i al tauler d’edictes d’aquesta corporació.

A
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19.
PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES
DISPOSICIÓ FINAL
ANNEXOS_ÀMBITS SUBVENCIONS:

 ANNEX III: SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES SOCIALS
 ANNEX IV:

SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES COOPERACIÓ

 ANNEX V:
SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES EDUCATIUS DE
LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES
 ANNEX VI: SUBVENCIONS
INICIATIVES ESPORTIVES

DESTINADES

A

ACTIVITATS

I

 ANNEX VII: SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES EN L’ÀMBIT DE
LA JOVENTUT
 ANNEX VIII:SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES DE POLÍTIQUES
D’IGUALTAT
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN 2018
PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS EN
L’ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ, CULTURA I
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, ENSENYAMENT, ESPORTS, JOVENTUT I
IGUALTAT.
1.- OBJECTE
L’objecte d’aquestes Bases específiques, d’acord amb el què
preveu art. 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (LGS), és regular els criteris i
procediment de concessió de subvencions per part de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca destinades, per una
banda, a entitats que duguin a terme actuacions o programes
d’utilitat pública o interès social per al municipi, que
complementin o supleixin la competència municipal o siguin
d’interès local i que tinguin caràcter social, de salut,
educatiu, infantil, juvenil, cultural, esportiu, veïnal i de
cooperació al desenvolupament i de sensibilització i,
s’ajustaran, a més als requisits específics i criteris
establerts pels departaments o àmbits que impulsen els
diferents objectes subvencionables.
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PROJECTES
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A

Data 20-3-2018

DESTINADES

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

 ANNEX II
SUBVENCIONS
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

A

SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES CULTURALS

B

 ANNEX I:

 Millorar la cohesió i inclusió social del municipi.
 Promoure l’associacionisme i voluntariat.
 Fomentar valors socials i culturals i noves formes de
participació
 Millorar els canals de participació ciutadana.
 Afavorir la participació entre el sector públic, el sector
no lucratiu i el sector privat.
 Fomentar els valors de civisme i convivència.
 Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania.
 Apoderar persones i col·lectius en la superació de
problemes i desigualtat.
 Promoure l’acció comunitària.
 Altres finalitats que es determinin a la convocatòria.
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Les activitats i projectes que es subvencionin han de
fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin
per finalitat:

CVE 2018011188

2.- FINALITAT

Data 20-3-2018

Excepcionalment, a instància motivada dels beneficiaris
abans de l’exhauriment del termini, se’ls podrà concedir una
pròrroga sobre aquest per a la finalització de l’execució
del projecte de la subvenció.

A

Les actuacions i programes subvencionats s’hauran de
realitzar dins del període comprés entre l’1 de gener i el
31 de desembre de 2018.

les

normes

que

• La convocatòria específica que s'aprovi.
• Aquestes Bases.
•
L’Ordenança
General
de
Subvencions
aprovada
per
l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en data 30 de març
de 2006 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 88 de data 13/04/2006.
• La Llei 38/2003, de 17
(LGS)i el seu Reglament,
de 21 de juliol, en
desenvolupament de la
disposició final primera

de novembre, general de subvencions
aprovat per Reial decret 887/2006,
tot allò que sigui considerat
normativa bàsica indicada a la
de la indicada Llei de subvencions.
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B

Aquestes subvencions es regulen per
s'indiquen tot seguit i per aquest ordre:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3.- RÈGIM JURÍDIC

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

L'atorgament de les subvencions es condiciona, en tot cas, a
la realització futura o ja executada de l'activitat i te
caràcter no devolutiu.
4.- SOL·LICITANTS
Poden sol·licitar
aquestes bases:

les

subvencions

a

que

fan

referència

• Les persones jurídiques i físiques que hagin de fer
l'activitat prevista per al seu atorgament d'acord amb els
requisits que s'estableixin a la convocatòria.
Els requisits generals exigibles a les persones jurídiques i
físiques beneficiaries, i que s'han d'acreditar degudament,
son els següents:
• Estar legalment constituïdes i actives.
• Tenir seu social o delegació al terme municipal de Sant
Andreu de la Barca; en cas contrari, la convocatòria ho
especificarà.
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L'atorgament de les subvencions a les quals fan referència
aquestes bases te caràcter voluntari i eventual, es
modificable en els supòsits previstos per la normativa
indicada, no genera cap dret a l’obtenció d'altres
subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a
precedent.
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• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern (LTAPIBG).

Data 20-3-2018

• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local.

A

• 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.

B

• Haver justificat, en el termini previst, qualsevol
subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca o pel Patronat Municipal d’Esports.

4

 Els beneficiaris hauran de donar compliment a la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern en els termes en que li
sigui aplicable.
5.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
La documentació mínima necessària per sol·licitar la
subvenció
serà
la
següent,
sense
perjudici
d’altra
documentació que es pugui especificar en els respectius
annexos i/o en la convocatòria:
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent
documentació:
1. Model de sol·licitud, d’acord amb el model tipus
formalitzat d’aquest Ajuntament, que està disponible a la
pàgina WEB de l’Ajuntament www.sabarca.cat o bé a la
Regidoria corresponent de l’Ajuntament, que inclourà les
dades següents:

física.

Dades

generals

de

l’entitat

o

de

la

persona
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 Així mateix, de conformitat amb l’art. 15.2 de la LTAIPBG,
si l’import de les subvencions atorgades és superior a
10.000 euros, si els beneficiaris són persones jurídiques,
tenen l’obligació de comunicar als subjectes obligats la
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de
direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

 De conformitat amb l'art. 18 de la LGS, en relació amb
l'art. 3.4 de la LTAIPBG, els beneficiaris que percebin
subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o
si almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals
procedeixen de subvencions o ajuts públics, sempre que
aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros, hauran de
donar publicitat de les subvencions i ajuts percebuts en els
termes i condicions establerts en la LTAIPBG.

B

• No haver estat mai objecte de sancions administratives
fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver
exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de
sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva
de dones i homes.

A

• Trobar-se al corrent de les obligacions tributaries i
fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca i l'Agencia Estatal d’Administració Tributaria,
així com també amb la Seguretat Social i la resta
d'Administracions.


Identificació de qui subscriu la sol·licitud, i el
caràcter amb que ho fa.

5.1. Estatuts de l’entitat.
5.2. Acta de constitució de l’entitat.
5.3. Inscripció de l’entitat al Registre Municipal
d’Associacions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
5.4. NIF/CIF de l’entitat.
5.5. DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud.
* Aquesta documentació no cal presentar-la sempre hi quan
s’hagi presentat a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
en ocasions anteriors i no hagi hagut cap variació.
6. En cas que l’entitat sol·liciti subvenció per al seu
manteniment i funcionament ordinari i, a més, per a la
realització
de qualsevol
programa
o
activitat, serà
necessària una declaració signada pel president de l’entitat
fent constar les despeses consignades al/s pressupost/os
pel/s programa/es no hi figuren també en el pressupost
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5. Quant a les entitats, fotocòpies compulsades de:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. Per als projectes i activitats que impliquin treball amb
menors, en compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica
1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor el
sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable
(annex 3) en què manifesti les persones que està previst que
hi participin i que disposa de les certificacions negatives
del Registre Central de delinqüents sexuals per cadascuna de
les persones que hi participin, tant si són voluntàries com
a
contractats
per
acreditar
que
les
persones
que
s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir
professions, oficis o activitats que impliquin contacte
habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament
sexual,
l'exhibicionisme
i
la
provocació
sexual,
la
prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors,
així com pel delicte de tràfic de persones.

B

3. Pressupost previst de l’activitat, amb el pressupost
detallat de les despeses desglossat i ingressos a realitzar
per la seva execució (annex 2).

A

2. Projecte de l’activitat o programa a subvencionar amb
descripció detallada que permeti comprendre l’abast, la
intenció i la importància de la proposta (annex 1).

Cadascuna de les subvencions que s’atorguin tindrà una
dotació individual màxima de 30.000 €, que podrà ser
variable entre les entitats seleccionades en funció de la
valoració que dels projectes presentats sigui efectuada per
la comissió qualificadora, que és la destinada a les
subvencions en la convocatòria per l’any 2017, que és
objecte de les presents bases.
En cas de sol·licitud de subvenció per activitats i/o
programes, com a regla general, l’import de la subvenció no
ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat a la que
s’apliquin, cas contrari haurà de justificar-se mitjançant
informe tècnic del departament gestor.
L’import de la subvenció rebuda no podrà ser mai d’una
quantia que, en concurrència amb els ingressos que
l’activitat subvencionada generi i altres subvencions o
ajuts rebuts d’altres administracions o ens públics o
privats, nacionals o internacionals, superi el cost de
l’activitat a desenvolupar pel beneficiari; si es produís
aquesta situació es reduirà la subvenció en la proporció que
correspongui i, en el cas que el beneficiari ja l’hagi
rebuda,
tindrà l’obligació
de retornar
l’import
que
correspongui.
La quantia de la subvenció màxima
que s’atorgarà per
projecte es determinarà a la convocatòria corresponent. En
cap cas sobrepassarà l’import sol·licitat
Els tributs o càrregues que poguessin recaure sobre les
subvencions aniran a càrrec dels beneficiaris.
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7.- IMPORT MÀXIM DE LES SUBVENCIONS

Data 20-3-2018

Les sol·licituds s’avaluaran d'acord amb els criteris
objectius d’atorgament establerts als annexos d’aquestes
bases per a cada objecte subvencionable.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ

B

No caldrà que l’interessat aporti els certificats o altres
documents acreditatius de la situació que fonamenta la
concessió de la subvenció o les circumstàncies previstes,
quan l’Ajuntament pugui consultar i verificar telemàticament
les
dades
declarades
i
consti
el
consentiment
de
l’interessat – tret que una norma amb rang de llei autoritzi
la cessió – perquè es realitzi l’esmentada consulta.

A

aportat per a la subvenció de manteniment i funcionament
ordinari de l’entitat.

8.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI

L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment
es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
La convocatòria també es publicarà
electrònic i a la web municipal.

al

tauler

d’edictes

10.- TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini general de presentació de sol·licituds serà de 20
dies hàbils a partir del dia següents a la publicació de la
convocatòria en el BOPB, sense perjudici que l’acord de
convocatòria estableixi un termini diferent.
11.- ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS
Un cop presentades la sol·licitud i la documentació
necessàries, es comprovarà pel departament responsable que
s’ajusten als requisits respecte del sol·licitant i l’àmbit
del projecte presentat. En el cas que la persona interessada
no hagi aportat els documents indicats a aquestes bases i a
la corresponent convocatòria, se’l requerirà perquè els
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El procediment per a la concessió de les subvencions es
tramitarà en règim de concurrència competitiva, mitjançant
l’aprovació i publicació de la convocatòria corresponent i
d’acord amb els principis de publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació,
eficàcia i eficiència.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

9.- PROCEDIMENT

B

En el cas que un cop resolta la convocatòria de subvencions,
i en el transcurs de l’exercici, quedés crèdit sense
aplicació a la partida, es podrà incrementar l’import
concedit a alguna de les sol·licituds i atendre’n d’altres
que
a
causa
de les
disponibilitats
pressupostàries,
haguessin quedat sense subvenció, sempre que aquestes
sol·licituds s’hagin presentat en el seu moment a la
convocatòria
i
a
partir
dels
criteris,
requisits,
procediments i altres extrems d’aquestes bases, i que això
consti en la proposta de les comissions qualificadores
respectives.

A

La quantitat que es destina a cada convocatòria anirà a
càrrec
de
la
partida
pressupostària
de
l’exercici
corresponent.

PRESENTADA

i

Un cop admesa la sol·licitud, es valorarà el projecte
d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria, per
tal que la comissió corresponent, com a òrgan col·legiat
competent, emeti l’informe preceptiu per a la proposta de
resolució
provisional
de
l’òrgan
instructor
que
es
determini.
o
programes
Qualificadora

CVE 2018011188

Per
a
la
valoració
dels
projectes
subvencionables es designa una Comissió
composada per:

https://bop.diba.cat

ACTIVITAT

Pàg. 9-45

O

 El regidor/a de l’àmbit corresponent.
 Un tècnic/a designat pel Regidor de l’àmbit.
 L’interventor/a Municipal.
 El secretari de la corporació.
La determinació de les persones que en formaran part es
determinarà en la corresponent convocatòria, podent ampliarse el número de membres establert a aquestes bases. La
comissió podrà recavar els informes tècnics o de valoració
que consideri adients.
El regidor, instructor, elevarà la proposta de resolució a
la Junta de Govern Local.
Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin
en el procediment ni siguin considerats altres fets,
al·legacions o proves que les inicialment aportades pels
interessats. En aquest cas la proposta de resolució tindrà
caràcter de definitiva.
La Junta de Govern Local resoldrà la concessió i denegació
de
sol·licituds
de
subvencions.
Contra
aquest
acte
administratiu, que és definitiu en via administrativa, es
podrà interposar, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació,
recurs
contenciós
administratiu
davant
els
jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona. No
obstant això, de conformitat amb el que disposa l’article
123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es pot
interposar recurs de reposició en el termini d’un mes o
qualsevol altre si ho considereu convenient.
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Data 20-3-2018

PROJECTE
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DEL

B

12.- VALORACIÓ
RESOLUCIÓ

A

aporti d’acord amb el que preveu l’article 68 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
En cap cas s’admetrà la substitució dels projectes ja
presentats.

En cas que alguna d’elles renunciés expressament, es podrà
acordar una adjudicació subsidiària respecte als projectes
presentats que haguessin quedat classificats en la posició
immediatament posterior segons la puntuació de l’òrgan de
selecció qualificador si, a judici d’aquest, reuneixen les
condicions mínimes de viabilitat.
Mitjançant l’acte d’acceptació de la subvenció, l’entitat
beneficiària accepta desenvolupar l’activitat en els termes
ja plantejats a la memòria de presentació del seu projecte.
14.- PAGAMENT
La forma de pagament s’establirà al conveni regulador de la
subvenció. En qualsevol cas, el pagament de la subvenció es
realitzarà
prèvia
justificació
de
la
quantitat
subvencionada.
Prèvia justificació de la subvenció els beneficiaris, i una
vegada signat el conveni regulador, podran sol·licitar una
bestreta del 50 per cent de la quantitat subvencionada,
sense perjudici que la convocatòria pugui preveure d’altres,
que s’hauran de justificar pels tècnics corresponents.
El pagament de la subvenció està supeditat a la correcta
justificació o renúncia i retorn, si es el cas, per part del
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Les
entitats
beneficiaries
de
la
concessió
de
les
subvencions hauran d’acceptar-les formalment en el termini
màxim de 30 dies hàbils a comptar des de la seva notificació
mitjançant un document que facilitarà l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca juntament amb la notificació de la
concessió, el qual es retornarà signat per la persona
legitimada a aquest efecte.

Data 20-3-2018

13.- ACCEPTACIÓ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Prèvia acceptació de la subvenció, els beneficiaris hauran
de signar un conveni amb l’Ajuntament regulador de la
mateixa.

B

El termini per a l’atorgament de les subvencions no excedirà
de tres mesos comptadors a partir del dia següent al de
finalització
del
termini
per
a
la
presentació
de
sol·licituds. La manca de resolució dins d’aquest termini
produirà efectes desestimatoris.

A

La Junta de Govern Local té la facultat de revisar les
subvencions ja concedides i de modificar les resolucions de
concessió en el cas d’alteració de les condicions o de
l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

beneficiari, de qualsevol altra subvenció concedida
aquest Ajuntament, dins els terminis establerts.
per

allò

a)
Els
documents
justificatius
a
presentar
seran
factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu
equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els
requisits assenyalats al Reial Decret 1619/2012, de 30 de
novembre,pel qual s’aprova el Reglament que regula les
obligacions de facturació, essent, en general els següents:


Factures girades a nom de l'entitat o associació, amb
totes les seves dades identificatives. (nom, NIF i
adreça).



Nom i cognom de l'expenedor
(nom, NIF i adreça)



Factura signada del proveïdor amb aportació del rebut
degudament signat i segellat.



Número de factura



Data de la factura, de l’any en què s’atorga l’ajut.



Descripció
clara
de
l’activitat,
despesa
o
subministrament que haurà de fer referència a la
despesa generada per l’activitat o el programa
objecte de subvenció.



Desglossament d’IVA o IRPF: tipus impositiu i import.



Les factures hauran d'acompanyar-se d'un comprovant
bancari acreditatiu del seu pagament (transferència
bancària o extracte bancari dels pagaments fets per
xec).

o

denominació

social
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Pàg. 11-45
CVE 2018011188

Als efectes d'aquestes bases, i per a la justificació de les
despeses subvencionables, la documentació a aportar serà la
detallada en els epígrafs següents i amb la documentació
annexa que s'indica:

Data 20-3-2018

Les subvencions concedides es justificaran amb documents
originals, de conformitat amb el que disposa l’article 22 de
l’Ordenança general de subvencions municipals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

15.1. Justificació

B

15.- JUSTIFICACIÓ

https://bop.diba.cat

A

Els terminis de pagament estarà condicionat
establert al Pla de Disposició de Fons.

per

La
justificació
haurà
d'ésser
aprovada
per
l'òrgan
competent, que serà el que va concedir la subvenció.
En cas de no realitzar l'activitat, l'entitat haurà de fer
la renuncia total o parcial i retornar els diners percebuts
en concepte de bestreta, si es el cas, abans del 31 de
desembre de l’exercici econòmic per al qual es concedeix la
subvenció
No obstant això, cas per cas o de manera genèrica, la
Intervenció municipal podrà establir altres requisits de
comprovació i documentació complementaria a la requerida en
aquestes bases.
15.2. Despeses justificables,
no subvencionables.

no justificables i activitats

Com a criteri general les despeses justificables seran
aquelles que de manera indubtable responguin a l’objecte
subvencionable, com: nomines o factures de monitors,
formadors, ponents, material didàctic fungible, un màxim
d’un 20% de les despeses generals (manteniment de les
instal·lacions, consums...), etc.
No seran despeses justificables de la subvenció:
 Els
interessos
deutors
dels
comptes
bancaris,
els
interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i
penals, les despeses de procediments judicials ni els
impostos indirectes (per exemple l’IVA) quan siguin
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A
https://bop.diba.cat
Pàg. 12-45
CVE 2018011188

Totes les bestretes efectuades a càrrec de la subvenció,
hauran d’estar justificades abans del 31 de desembre de
l’exercici econòmic per al qual es concedeix la subvenció.

Data 20-3-2018

(Els documents hauran de ser documents originals (caldrà
presentar-los al Departament d'Intervenció)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

c)
Tant les factures o documents de valor probatori
equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa, com els rebuts de nòmines, que es mencionen
en l'apartats anteriors, s'acompanyaran amb la documentació
acreditativa del pagament.

B

b)
Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb
els rebuts de nòmines emplenats de conformitat amb la O.M.
27-12-94 i amb els butlletins de cotització de la Seguretat
Social (TC1 i TC2). El percentatge de la subvenció
justificable per aquest concepte s’assenyalarà al conveni
regulador de la subvenció i es calcularà en funció de la
participació
d’aquest
personal
en
les
activitats
subvencionades.

Excepcionalment podran acceptar-se com a justificació de la
subvenció factures de benzina a nom de l’entitat i per un
import que resulti raonable per realitzar l’activitat
subvencionada.
No serà subvencionable la compra d’equips informàtics, ni
altres equipaments o inversions susceptibles de perdurar a
l’entitat més d’un any.
En conclusió, no seran subvencionables totes aquelles
despeses que no estiguin directament relacionades amb el
projecte.
No seran activitats subvencionables:
 Les activitats que no estiguin en sintonia amb la
prevenció, protecció i promoció de la salut de la població
en general o de col·lectius en risc d’exclusió social. Uns
exemples d’aquestes activitats son les que promouen el
consum d’alcohol, tabac o altres consums o activitats
additives o incíviques.
 Les activitats que discriminin per raó de naixement, raça,
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstancia personal o social.

13

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 13-45
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 Les despeses de dietes, sous i similars que l’entitat
aporti als presidents, secretaris o socis de l’entitat.

Data 20-3-2018

Exclusivament podran acceptar-se com a justificació de la
subvenció factures de despeses d’aliments i begudes, quan es
dirigeix
al
personal
col·laborador
o
participant
en
l’activitat subvencionada.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Com a norma general, podran ser justificables les despeses
d’aliments i begudes en els casos que es distribueixin a la
població en general i sense rescabalament econòmic per part
del beneficiari, i sempre que no superi el 10% de les
despeses de l'activitat subvencionada.

B

susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos
personals sobre la renda.
 Les despeses generades de bars, loteries, productes
artesans o de manualitats realitzades per ser venudes.
 Les despeses d'àpats, refrigeris ni la compra d’aliments i
begudes per al consum exclusiu de socis ni tampoc les
destinades a ser venudes en bars o altres activitats
econòmiques
de
l’entitat.
I
en
cap
cas,
begudes
alcohòliques, tabac ni similars. Tampoc seran justificables
les despeses en plaques honorifiques i rams de flors i
similars.

S’haurà
de
justificar
la
realització
de
l’activitat
subvencionada i el seu cost, amb el compte justificatiu
simplificat (annex 4), en la qual haurà de constar entre
d’altres:
1)
Memòria de l’activitat

la

El termini per a la presentació del compte justificatiu
simplificat serà de 3 mesos des de la finalització de
l’activitat subvencionada.
16.- SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS I DELS PROJECTES DE LES
SUBVENCIONS.
Es farà un seguiment del desenvolupament del projecte per
part de la regidoria corresponent.
En el marc d’aquest seguiment, l’entitat a qui
concedida una subvenció podrà ser requerida
moment per l’Ajuntament de Sant Andreu de la
de presentar i acreditar els resultats
realitzat.

li hagi estat
en qualsevol
Barca per tal
del projecte

Aquests resultats podran ser utilitzats per l’Ajuntament a
efectes de difusió de l’activitat.
En cas d’efectuar-se el requeriment esmentat, si es produeix
una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció serà causa automàtica de revocació
de la concessió de la subvenció.
També serà causa de revocació els supòsits següents:
 Quan l’entitat o persona beneficiària hagi obtingut per la
mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions,
públics o privats, que sumats al de l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca, superen el cost total de l’activitat o
projecte.
 Quan l’entitat o persona beneficiària no hagi justificat
adequadament la totalitat de l’import de la subvenció que
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Pàg. 14-45


Relació d’altres ingressos o subvencions amb
mateixa finalitat o declaració de la seva inexistència.

https://bop.diba.cat

derivades
de
del
projecte

CVE 2018011188

despeses
pressupost

Data 20-3-2018

les
el

l’activitat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona


Relació
de
totes
l’activitat,
d’acord
amb
presentat.

de

B

2)
Memòria
econòmica
justificativa
subvencionada, que constarà de:

A

15.3. Compte justificatiu simplificat.

està obligada a justificar, en els
terminis establerts en aquestes bases.

termes

i

dins

dels

L’Ajuntament pot comprovar, en qualsevol moment i pels
mitjans que cregui oportuns, el destí de les quantitats
atorgades
en
relació
amb
les
seves
finalitats.
El
beneficiari de la subvenció haurà de donar lliure accés a la
seva comptabilitat (llibres i registres comptables).
19.- PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran
objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria,
l’aplicació
pressupostària,
el/la
beneficiari/ària,
la
quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els
diferents
projectes
o
programes subvencionats i
els
participants en cada projecte o programa subvencionat,
conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la
Base de Dades Nacional de Subvencions.
DISPOSICIÓ FINAL

https://bop.diba.cat
Pàg. 15-45
CVE 2018011188

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca podrà en qualsevol
moment exercir les competències que en matèria de control
financer preveu l’article 30 de l’Ordenança General de
Subvencions aprovada pel Ple Municipal de data 30 de març de
2006 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 88 de data 13/04/2006.

Data 20-3-2018

18.- MESURES DE CONTROL

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En tota difusió de les activitats subvencionades objecte de
les presents Bases, i sota qualsevol manifestació o suport
de transmissió de la informació o comunicació en què
aquestes puguin ser presentades o publicades (a títol
merament
enunciatiu:
paper,
audiovisual,
informàtic,
multimèdia, telemàtic, bases de dades, entre d’altres),
haurà de figurar la denominació completa i el logotip de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com a entitat que ha
finançat l’activitat.

A

17.- DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES

B

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i restaran vigents fins que se n’acordi la
modificació o derogació.
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ANNEX I
SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES CULTURALS ANY 2018

de

tenir

en

compte

els

● Millorar la cohesió social de la ciutat.
● Promoure l’associacionisme potenciant serveis d’interès
general per la comunitat.
● Fomentar valors socials i culturals i noves formes de
participació.
● Promoure l’organització de projectes que siguin innovadors
a la ciutat.
● Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania.
● Els projectes subvencionables han de promoure els valors
de participació, de cooperació i de solidaritat entre
els participants.

Pàg. 16-45

Els projectes presentats hauran
aspectes generals següents:

CVE 2018011188

Son objecte de regulació en aquestes bases les subvencions
destinades a projectes culturals.

https://bop.diba.cat

A

1. OBJECTE

local o
Registre
caràcter
especial

2. Les persones físiques, que realitzin activitats de
caràcter cultural, social, artístic o educatiu, amb especial
projecció a Sant Andreu de la Barca.
3. CONDICIONS I REQUISITS
Podran obtenir la condició de beneficiàries de
subvencions les entitats i persones que compleixin
requisits següents:

les
els

1. Que les activitats es facin en el terme municipal de Sant
Andreu de la Barca, o fora d’aquesta en el cas que es
consideri d’interès per a la projecció exterior de la
ciutat.
2. Que les activitats i/o serveis complementin o supleixin
la competència municipal en aquestes matèries.

16

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Les entitats sense ànim de lucre de caràcter
supramunicipal, que hauran d’estar inscrites en el
Municipal d’Entitats, per realitzar activitats de
cultural,
social,
artístic
o
educatiu,
amb
projecció a Sant Andreu de la Barca.

B

Poden ser beneficiaris de les subvencions:

Data 20-3-2018

2. BENEFICIARIS

Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte
els criteris següents:
1. Viabilitat tècnica del projecte (fins un màxim de 20
punts)
2. Interès general del projecte (fins un màxim de 10 punts)
3. Cobriment de dèficit d’activitats anàlogues (fins un
màxim de 5 punts)
4. Caràcter singular i innovador del projecte (fins un màxim
de 20 punts)
5. Capacitat de gestió del sol·licitant per la realització
del projecte (fins un màxim de 5 punts)
6. Grau de compliment assolit en la realització de projectes
en anys anteriors (fins un màxim de 10 punts)
7. Caràcter participatiu del projecte (fins un màxim de 15
punts)
8. Grau d’implicació i participació en el projecte d’altres
entitats i col·lectius (fins a un màxim de 10 punts)
9. Grau d’autofinançament del projecte (fins un màxim de 5
punts)
5. ÀMBIT TEMÀTIC DEL PROJECTE
Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i/o
persones que duguin a terme projectes en els àmbits temàtics
següents:

https://bop.diba.cat
Pàg. 17-45

La proposta de resolució del procediment es basarà únicament
en els criteris fixats en aquest apartat.

CVE 2018011188

4. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Data 20-3-2018

5. Les entitats i persones físiques han de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i
la Seguretat Social, així com de les obligacions per
reintegrament de les subvencions atorgades per l’ajuntament,
si s’escau.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. Que les activitats que es facin siguin sempre sense ànim
de lucre, o bé que si se n’obtenen, siguin revertits a la
pròpia activitat i declarar-los com a ingrés quan es
presenti a la memòria de l’activitat.

A

3. Que les activitats que es facin, no hagin obtingut
subvencions per cap regidoria d’aquest Ajuntament, en aquest
cas han d’obtenir una única subvenció per activitat.

CULTURA:

B

 Foment de la cultura popular i tradicional.
 Creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques.
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Son objecte de regulació en aquestes bases les subvencions
destinades a projectes de participació ciutadana.
Els projectes presentats hauran
aspectes generals següents:

de

tenir

en

compte

els

● Millorar la cohesió social de la ciutat.
● Promoure l’associacionisme potenciant serveis d’interès
general per la comunitat.
● Fomentar valors socials i noves formes de
participació.
● Promoure l’organització de projectes que siguin innovadors
a la ciutat.
● Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania.
● Els projectes subvencionables han de promoure els valors
de participació i implicació entre els participants.
2. BENEFICIARIS
Poden ser beneficiaris de les subvencions:
1. Les entitats sense ànim de lucre de caràcter
supramunicipal, que hauran d’estar inscrites en el
Municipal d’Entitats, per realitzar activitats de
cultural,
social,
artístic
o
educatiu,
amb
projecció a Sant Andreu de la Barca.

local o
Registre
caràcter
especial

A
Data 20-3-2018

1. OBJECTE

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SUBVENCIONS DESTINADES A DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2018

CVE 2018011188

Pàg. 18-45

ANNEX II

https://bop.diba.cat

 Foment de la cohesió social mitjançant iniciatives
culturals.
 Foment
de
projectes
sòcio-culturals
conjunts
entre
associacions.
 Promoció de la lectura.
 Foment
d’entitats
de
cultura
popular,
tradició
i
participació.
 Innovació cultural al municipi.
 Cultura i nova ciutadania.
 Propostes singulars de caràcter extraordinari d’interès
per a la ciutat.

B

2. Les persones físiques, que realitzin activitats de
caràcter cultural, social, artístic o educatiu, amb especial
projecció a Sant Andreu de la Barca.

18

3. CONDICIONS I REQUISITS

● Les entitats i persones físiques han de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i
la Seguretat Social, així com de les obligacions per
reintegrament de les subvencions atorgades per l’ajuntament,
si s’escau.
4. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament
en els criteris fixats en el present article.
Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte
els criteris següents:
1.
Nivell d’impacte en l’àmbit d’influència. (fins un
màxim de 20 punts)
2.
Interès general del projecte per a la ciutat (fins un
màxim de 10 punts)
3.
Grau d’autofinançament del projecte i cerca de
recursos per assolir objectius (fins un màxim de 5 punts)
4.
Caràcter participatiu del projecte (fins un màxim de
20 punts)
5.
Capacitat
de
gestió
del
sol·licitant
per
la
realització del projecte (fins un màxim de 5 punts)
6.
Grau de compliment assolit en la realització de
projectes en anys anteriors (fins u n màxim de 10 punts)
7.
Oferta d’activitats (fins un màxim de 15 punts)
8.
Viabilitat d’implicació i participació en el projecte
d’altres entitats i col·lectius (fins a un màxim de 10
punts)
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Pàg. 19-45

● Que les activitats que es facin siguin sempre sense ànim
de lucre, o bé que si se n’obtenen, siguin revertits a la
pròpia activitat i declarar-los com a ingrés quan es
presenti a la memòria de l’activitat.

CVE 2018011188

 Que les activitats que es facin, no hagin obtingut
subvencions per cap regidoria d’aquest Ajuntament, en aquest
cas han d’obtenir una única subvenció per activitat.

Data 20-3-2018

● Que les activitats i/o serveis complementin o supleixin la
competència municipal en aquestes matèries.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

● Que les activitats es facin en el terme municipal de Sant
Andreu de la Barca, o afavoreixin a ciutadanes i ciutadans
de la nostra ciutat.

A

les
les

B

Podran obtenir la condició de beneficiàries de
subvencions a les que es refereixen aquestes bases
entitats que compleixin els requisits següents:

9.
Caràcter singular o innovador del projecte (fins un
màxim de 5 punts)

https://bop.diba.cat

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i/o
persones que duguin a terme projectes en els àmbits temàtics
següents:
PARTICIPACIO CIUTADANA:

Pàg. 20-45

d’activitats arrelades als barris.
d’activitats culturals.
de la pluralitat i diversitat.
d’activitats d’acollida.
d’activitats físiques i d’oci.

SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES SOCIALS 2018
1. OBJECTE
Són objecte de regulació en aquestes bases les subvencions
destinades a projectes socials a l’exercici 2018.
Els projectes presentats hauran
aspectes generals següents:

de

tenir

en

compte

els

 Millorar la cohesió social de la ciutat.
 Promoure l’associacionisme
general per la comunitat.

potenciant

serveis

d’interès

 Fomentar valors socials i culturals i noves formes de
participació.
 Promoure l’organització de projectes que siguin innovadors.
 Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania.
 Els projectes subvencionables han de promoure els valors de
participació, de cooperació i de solidaritat entre els
participants.

Data 20-3-2018

CVE 2018011188

ANNEX III

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

 Foment
 Foment
 Foment
 Foment
 Foment

A

5. ÀMBIT TEMÀTIC DEL PROJECTE

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d’aquestes
bases les entitats sense ànim de lucre de caràcter local o

20

B

2. BENEFICIARIS

supramunicipal, que hauran d’estar inscrites en el Registre
Municipal d’Entitats, per realitzar activitats de caràcter
social i/o de cooperació, amb especial projecció a Sant
Andreu de la Barca.

 Que les activitats que es facin siguin sempre sense ànim de
lucre, o bé que si se n’obtenen, siguin revertits a la
pròpia activitat i declarar-los com a ingrés quan es
presenti a la memòria de l’activitat.
 Les entitats i persones físiques han de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i
la Seguretat Social, així com de les obligacions per
reintegrament de les subvencions atorgades per l’ajuntament,
si s’escau.
4. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament
en els criteris fixats en aquest apartat.
Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte
els criteris següents:
1. Viabilitat tècnica del projecte (fins un màxim de 25
punts)
2. Interès general del projecte (fins un màxim de 15 punts)
3. Cobriment de dèficit d’activitats anàlogues (fins un
màxim de 10 punts)
4. Caràcter singular i innovador del projecte (fins un màxim
de 10 punts)
5. Capacitat de gestió del sol·licitant per la realització
del projecte (fins un màxim de 10 punts)
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Pàg. 21-45

 Que les activitats que es facin, no hagin obtingut
subvencions per cap regidoria d’aquest Ajuntament, en aquest
cas han d’obtenir una única subvenció per activitat.

CVE 2018011188

 Que les activitats i/o serveis complementin o supleixin la
competència municipal en aquestes matèries.

Data 20-3-2018

 Que les activitats es facin en el terme municipal de Sant
Andreu de la Barca, o afavoreixin a ciutadanes i ciutadans
de la nostra ciutat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

les
els

B

Podran obtenir la condició de beneficiàries de
subvencions les entitats i persones que compleixin
requisits següents:

A

3. CONDICIONS I REQUISITS

Projectes que promoguin l’associacionisme i la participació
activa de grups o col・lectius socials en els diferents
àmbits de la vida ciutadana.
Iniciatives que potenciïn la sensibilització i la inclusió
social i promoguin la no discriminació dels diferents grups
de població.
Propostes singulars de caràcter extraordinari d’interès per
a la ciutat.
ANNEX IV
SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
2018
1. OBJECTE
Son objecte de regulació en aquestes bases les subvencions
destinades a projectes de participació ciutadana.
Els projectes presentats hauran
aspectes generals següents:

de

tenir

en

compte

els

● Donar suport a sectors de la població en risc d’exclusió.
● Promoure l’associacionisme potenciant serveis d’interès
general per la comunitat.
● Fomentar valors socials i noves formes de
participació.
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Pàg. 22-45
CVE 2018011188

Iniciatives que promoguin grups d’informació, assessorament
i de suport mutu no professionalitzat, a familiars cuidadors
de persones que es troben en situació de desigualtat,
malaltia, discriminació o risc d’exclusió social.

Data 20-3-2018

Projectes d’atenció, sensibilització i promoció social de
persones que es trobin en situació de desigualtat, malaltia,
discriminació o risc d’exclusió social.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i/o
persones que duguin a terme projectes en els àmbits temàtics
següents:

B

5. ÀMBIT TEMÀTIC DEL PROJECTE

https://bop.diba.cat

A

6. Grau de compliment assolit en la realització de projectes
en anys anteriors (fins un màxim de 20 punts)
7. Caràcter participatiu del projecte (fins un màxim de 5
punts)
8. Grau d’autofinançament del projecte (fins un màxim de 5
punts)

● Promoure l’organització de projectes que siguin innovadors
a la ciutat.
● Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania.
● Encabir la cooperació internacional com a eina de
projecció per a la ciutat.

A

2. BENEFICIARIS

3. CONDICIONS I REQUISITS
Podran obtenir la condició de beneficiàries de
subvencions a les que es refereixen aquestes bases
entitats que compleixin els requisits següents:

les
les

● Que les activitats proposades millorin la situació de
persones o d’un col·lectiu.
● Que les activitats i/o serveis complementin o supleixin la
competència municipal en aquestes matèries.
 Que les activitats que es facin, no hagin obtingut
subvencions per cap regidoria d’aquest Ajuntament, en aquest
cas han d’obtenir una única subvenció per activitat.
● Que les activitats que es facin siguin sempre sense ànim
de lucre, o bé que si se n’obtenen, siguin revertits a la
pròpia activitat i declarar-los com a ingrés quan es
presenti a la memòria de l’activitat.
● Les entitats i persones físiques han de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i
la Seguretat Social, així com de les obligacions per
reintegrament de les subvencions atorgades per l’ajuntament,
si s’escau.

Pàg. 23-45
CVE 2018011188

2. Les persones físiques, que realitzin activitats de
caràcter cultural, social, artístic o educatiu, amb especial
projecció a Sant Andreu de la Barca.

Data 20-3-2018

local o
Registre
caràcter
especial

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Les entitats sense ànim de lucre de caràcter
supramunicipal, que hauran d’estar inscrites en el
Municipal d’Entitats, per realitzar activitats de
cultural,
social,
artístic
o
educatiu,
amb
projecció a Sant Andreu de la Barca.

https://bop.diba.cat

Poden ser beneficiaris de les subvencions:

La proposta de resolució del procediment es basarà únicament
en els criteris fixats en el present article.
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B

4. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT:
- Projectes d’atenció, sensibilització i promoció social de
persones que es trobin en situació de desigualtat, malaltia,
discriminació o risc d’exclusió social.
- Iniciatives que promoguin grups d’informació, assessorament
i de suport mutu no professionalitzats, a familiars
cuidadors de persones que es troben en situaciió de
desigualtat, malaltia, discriminació o risc d’exclusió
social.
- Projectes que promoguin l’associacionisme i la participació
activa de grups o col·lectius socials en els diferents
àmbits de la vida ciutadana.
- Iniciatives que potencïin la sensibilització i la inclusió
social i promoguin la no discriminació dels diferents grups
de població.

https://bop.diba.cat
Pàg. 24-45

B

- Propostes singulars de caràcter extraordinari d’interès per
la ciutat.
- Iniciatives internacionals que aportin personal qualificat
de manera voluntària per tal de millorar la situació d’un
col·lectiu.

CVE 2018011188

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i/o
persones que duguin a terme projectes en els àmbits temàtics
següents:

Data 20-3-2018

5. ÀMBIT TEMÀTIC DEL PROJECTE

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

10.
Viabilitat tècnica del projecte (fins a un màxim de
25 punts)
11.
Interès general del projecte ( fins un màxim de 15
punts)
12.
Cobriment de dèficit d’activitats anàlogues (fins un
màxim de 10 punts)
13.
Caràcter social del projecte (fins un màxim de 10
punts)
14.
Capacitat de gestió del sol·licitant per la
realització del projecte (fins un màxim de 10 punts)
15.
Impacte del projecte a la ciutat (fins un màxim de 20
punts)
16.
Grau d’autofinançament i recerca de noves vies de
finançament (fins un màxim de 5 punts)
17.
Altres projectes en actiu (fins un màxim de 5 punts)

A

Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte
els criteris següents:
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ANNEX V
SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES EDUCATIUS DE LES
ASSOCIACIONS DE MARES I PARES 2018

DESPESES DE FUNCIONAMENT
 Subministraments
 Assegurances
 Material fungible
 Altres
2.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris de les subvencions:
 Les Associacions de Mares i Pares d’alumnes dels centres
públics d’infantil i primària, centres de secundària de Sant
Andreu de la Barca, i de les escoles bressol de titularitat
municipal, que hauran d’estar inscrites en el Registre
Municipal d’Entitats, per realitzar activitats de caràcter
educatiu,
cultural,
social
o
artístic,
amb
especial
projecció a Sant Andreu de la Barca.
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Data 20-3-2018

 Publicació de material informatiu.
 Activitats promoció de la lectura, la música, els idiomes,
l’esport i el teatre.
 Promoure l’organització de projectes en general de formació
i orientació educativa que siguin innovadors.
 Activitats extraescolars.
 Activitats de promoció de festes tradicionals i populars
(Carnaval, Nadal, castanyada, final de curs, etc.).
 Ajuts a colònies escolars.
 Ajuts a viatges final de curs amb finalitats educatives i
culturals.
 Altres activitats extraordinàries de caràcter educatiu.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

B

Són objecte de regulació en aquestes bases les subvencions
destinades a projectes promoguts per les Associacions de
Mares i Pares d’ alumnes dels centres públics d’ infantil i
primària, centres de secundària de Sant Andreu de la Barca,
i de les escoles bressol de titularitat municipal.
Els projectes presentats hauran de tenir en compte els
aspectes generals següents:

A

1. OBJECTE

https://bop.diba.cat
Pàg. 26-45
CVE 2018011188
Data 20-3-2018
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

B

Podran obtenir la condició de beneficiàries de les
subvencions les entitats i persones que compleixin els
requisits següents:
 Tenir objectiu i finalitats coincidents amb els establerts
a les bases. 5. ÀMBIT TEMÀTIC DEL PROJECTE
 Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i/o
persones que duguin a terme projectes en els àmbits temàtics
següents:
 Promoció de la lectura, la música, els idiomes, l’esport i
el teatre.
 Foment de la cohesió social mitjançant iniciatives
socioeducatives.
 Activitats extraescolars.
 Ajuts a colònies escolars.
 Ajuts a viatges final de curs amb finalitats educatives i
culturals.
 Publicació de materials informatius.
 Activitats de promoció de festes tradicionals i populars
(Carnaval, Nadal, castanyada, final de curs,etc.)
 Altres activitats extraordinàries de caràcter educatiu.
 Que les activitats es facin en el terme municipal de Sant
Andreu de la Barca, o fora d’aquesta en el cas que es
consideri d’interès per a la projecció exterior de la
ciutat.
 Que les activitats siguin educatives i dinamitzadores.
 Que les activitats que es facin, no hagin obtingut
subvencions per cap regidoria d’aquest Ajuntament, en aquest
cas han d’obtenir una única subvenció per activitat.
 Que es promogui la participació de l’ alumnat així com dels
pares i les mares i de tota la comunitat educativa.
 Que les activitats que es facin siguin sempre sense ànim de
lucre, o bé que si se n’obtenen, siguin revertits a la
pròpia activitat i declarar-los com a ingrés quan es
presenti a la memòria de l’activitat.
 Les entitats i persones físiques han de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i
la Seguretat Social, així com de les obligacions per
reintegrament de les subvencions atorgades per l’ajuntament,
si s’escau.

A

3. CONDICIONS I REQUISITS
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B

a) Projectes impartits de l’ AMPA i el claustre.
4. Resultats i impacte (14 punts)
a) Rellevància del projecte i repercussió en la implantació
dels projectes/activitats.
5. Solidesa i finançament (12 punts)
a) Permanència dels projectes/activitats, continuïtat en el
temps i valoració d’ edicions anteriors.
b) Disponibilitat de sistemes per al control, el seguiment i
l’ avaluació final dels projectes.
c) Pla de finançament (aportació pròpia, percentatge
demanat)
d) Capacitat i recursos propis per gestionar i executar els
projectes/activitats.
6.
Ràtio i nombre de beneficiaris de les actuacions (30
punts)
a) Percentatge d’alumnat matriculat al centre que resultarà
beneficiari de les actuacions per les quals es sol·licita
subvenció.
b) Ponderació sobre la ràtio total del centre en relació a
la totalitat d’alumnes matriculats al municipi a cada nivell
educatiu:
escoles,
instituts
i
escoles
bressols
de
titularitat municipal.

Data 20-3-2018

Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte
els criteris següents:
1. Interès general de l’ activitat a nivell municipal (16
punts)
a) Ajustament a la realitat social, demogràfica i cultural i
a les necessitats del col·lectiu al que s’ adreça.
b) Integració i complementarietat amb altres experiències.
c) Foment de la participació dels pares i mares en la vida
escolar.
2. Qualitat del projecte (20 punts)
a) Objectius del projecte, desenvolupament i justificació
del mateix.
b) Concreció, qualitat i claredat del projecte.
c) Viabilitat grau d’ aplicabilitat del projecte i capacitat
de gestió del sol·licitant.
d) Caràcter innovador, experimental del projecte.
3. Inclusió i grau de coherència amb el projecte educatiu i
curricular del centre (8 punts)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La proposta de resolució del procediment es basarà únicament
en els criteris fixats en aquest apartat.
Les AMPA poden rebre subvenció per dos conceptes que
s’interpretaran de manera diferenciada:
 per activitats
 per despeses de funcionament.

A

4. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
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1. Ràtio i nombre de beneficiaris de les actuacions (50
punts)
a) Ponderació proporcional per cada un dels centres,
independentment de qualsevol altre criteri.
b) Ponderació sobre la ràtio total del centre en relació a
la totalitat d’alumnes matriculats al municipi a cada nivell
educatiu: escoles d’infantil i primària, instituts i escoles
bressols de titularitat municipal.
5. ÀMBIT TEMÀTIC DEL PROJECTE
Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i/o
persones que duguin a terme projectes en els àmbits temàtics
següents:
 Promoció de la lectura, la música, els idiomes, l’esport i
el teatre.
 Foment de la cohesió social mitjançant iniciatives
socioeducatives.
 Activitats extraescolars.
 Ajuts a colònies escolars.
 Ajuts a viatges final de curs amb finalitats educatives i
culturals.
 Publicació de materials informatius.
 Activitats de promoció de festes tradicionals i populars
(Carnaval, Nadal, castanyada, final de curs, etc.)
 Altres activitats extraordinàries de caràcter educatiu.
ANNEX VI
SUBVENCIONS DESTINADES A ACTIVITATS I INICIATIVES ESPORTIVES
2018
1.

OBJECTE

Son objecte de regulació en aquestes bases les subvencions
destinades a activitats esportives que atorgui la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a
2018.
L'Ajuntament destinarà els recursos municipals a projectes
globals de ciutat, més enllà dels que ho són d’àmbit
particular. I això s’ha de fer optimitzant-los, tant des del
punt de vista de la gestió, com del seu repartiment entre
teixit associatiu.
En aquest sentit i donades les particularitats de territori,
de la varietat esportiva i dels recursos municipals, la
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despeses

Pàg. 28-45

per

CVE 2018011188

subvenció

Data 20-3-2018

la

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

atorgar

B

B) Criteris per
funcionament:

política esportiva envers les entitats, manté el criteri de
donar prioritat a les entitats amb més antiguitat.

Els projectes objecte de subvenció, s’hauran de desenvolupar
durant l’any en curs. Per les activitats federades es
valorarà per la temporada en curs en que s’estigui
desenvolupant
el
moment
de
la
convocatòria
de
les
subvencions.
Excepcionalment, a instància motivada dels beneficiaris
abans de l’exhauriment del termini, se’ls podrà concedir una
pròrroga sobre aquest per a la finalització de l’execució
del projecte de la subvenció.
2.

BENEFICIARIS

https://bop.diba.cat
Pàg. 29-45
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1.
PROGRAMA DE COMPETICIÓ FEDERADA.
2.
PROGRAMA D’INICIACIÓ I PROMOCIÓ ESPORTIVA.
3.
PROGRAMES D’ACTIVITATS ESPECÍFIQUES:FORMACIÓ TÈCNICS,
DINAMITZACIÓ
D’ACTIVITATS
VINCULADES
AMB
L’ACTIVITAT
PRINCIPAL DE L’ENTITAT.
4.
PROGRAMA PER A LA CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS ESPORTIUS
DE LES ENTITATS.
5.
PROGRAMA DE FINANÇAMENT D’UNA PART DE LES DESPESES
RELACIONADES AMB L’ADAPTACIÓ COMPTABLE DE LES ENTITATS, A LA
REFORMA FISCAL

Data 20-3-2018

Les subvencions poden ser destinades a:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A)
Potenciar
el
pes
social
de
l’entitat:
Socis,
activitats extra-esportives, dinamització del teixit social.
B)
Garantir que les entitats compleixen correctament amb
les obligacions normatives que es determinen tant la
legislació esportiva com la laboral i tributària.
C) Enfortir les estructures esportives, i procurar més
professionalització en la gestió administrativa i esportiva.
C)
Millora de la qualitat esportiva, tècnica i social.
E) Fomentar els valors mitjançant la pràctica esportiva.
Impulsar i desenvolupar programes que millorin el fair-play
i la socialització entre tots els àmbits que participen de
l’esport.

A

Els principis d’actuació i objectius envers la gestió dels
recursos municipals que donen suport a les entitats
esportives locals, són els següents:

a)
Col·lectius
constituïts
per
a
la
realització
d’activitats de reconeguda projecció local amb seu social i
que actuïn en el terme de Sant Andreu de la Barca, com per
exemple les entitats següents:
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B

Poden ser beneficiaris de les subvencions:

1.
Que les activitats es facin en el terme municipal
Sant Andreu de la Barca, o fora d’aquesta en el cas que
consideri d’interès per a la projecció exterior de
ciutat, o que afavoreixin a ciutadanes i ciutadans de
nostra ciutat.

de
es
la
la

2.
Que les activitats i/o serveis complementin
supleixin la competència municipal en aquestes matèries.

o

3.
Que les activitats que es facin, no hagin obtingut
subvencions per cap regidoria d’aquest Ajuntament, en aquest
cas han d’obtenir una única subvenció per activitat.
4.
Que les activitats que es facin siguin sempre sense
ànim de lucre, o bé que si se n’obtenen, siguin revertits a
la pròpia activitat i declarar-los com a ingrés quan es
presenti la memòria de l’activitat.
5.
Les entitats han de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament,
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat
Social, així com de les obligacions per reintegrament de les
subvencions atorgades per l’Ajuntament, si s’escau.
6.
Que compleixin allò que estableix en el DECRET
58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de
Catalunya, i DECRET 55/2012, de 29 de maig, pel qual es
modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats
esportives de Catalunya.
7.
Que les entitats esportives per accedir a les
subvencions en l’àmbit del programa de promoció i iniciació
esportiva, tinguin equips de categories inferiors (benjamí a
cadet) sense doblar l’oferta existent, o que signin el
conveni amb l’Ajuntament per a la realització del programa
de promoció esportiva.
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Podran obtenir la condició de beneficiàries de les
subvencions a les quals es refereixen aquestes bases les
entitats que compleixin els requisits següents:

CVE 2018011188

CONDICIONS I REQUISITS

Data 20-3-2018

3.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b)
Les persones físiques i jurídiques acollides a la
legislació vigent en matèria d’associacions que promoguin
activitats previstes en aquestes bases i actuïn en el terme
de Sant Andreu de la Barca.

A

entitats esportives sense finalitat de lucre.
associacions
municipals
de
pares
i
mares
(AMPA).
associacions de veïns i veïnes.
associacions socioculturals.

B

1)
Les
2)
Les
d’alumnes
3)
Les
4)
Les

Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte
els criteris següents:
4.1.- Programa de competició federada.
Subvenció per a competicions oficials.
Aquesta subvenció correspon a les despeses federatives i de
gestió de les competicions oficials, és a dir:
1.
Arbitratges, inscripcions o despeses federatives,
excepte multes.
2.
Pagaments de desplaçaments. Desplaçaments, fins a un
30% del total de la subvenció atorgada(Taxi o autobús).
3.
Mutualitats esportives.
4.
Material esportiu.
5.
Salaris
i
Seguretat
Social
dels
tècnics
(amb
contracte).
6.
Despeses de gestió pròpies de l’entitat(material
d’oficina, telèfon, bugaderia, etc.
Els criteris de valoració per les subvencions són:
 PER EQUIPS INSCRITS EN COMPETICIÓ OFICIALS(LLIGA):
10 punts fins categoria aleví, 20 infantil,30 punts cadet,40
juvenil, 50 punts amateurs ( agrupacions de 15 esportistes,
per esports individuals).Els equips femenins en competició
oficial tindran un 25% més de puntuació si ja existeixen i
un 50 % més de puntuació per nova creació.

A
https://bop.diba.cat
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La proposta de resolució del procediment es basarà únicament
en els criteris fixats en el present article.

CVE 2018011188

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Data 20-3-2018

4.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

8.
Complir amb la Resolució PRE/706/2015, de 9 d’abril,
de delegació de competències de la persona titular de la
Secció de Registre i Assessorament Jurídic d’Entitats
Esportives
del
Consell
Català
de
l’Esport
en
les
representacions territorials de l’Esport (DOGC núm. 6852, de
16.4.2015). Les entitats esportives (clubs i associacions
esportives, agrupacions esportives catalanes) inscrites en
el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de
l’Esport han de presentar els llibres d’actes i els de
comptabilitat per a la seva legalització a la Representació
Territorial de l’Esport corresponent al domicili social de
l’entitat esportiva.

Àmbit de les competicions que comportin un calendari oficial
de lliga. 25 punts provincial, 100 autonòmic, 500 nacional(
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 ÀMBIT:

Per cada acte puntual 75 punts.
Per activitats de Festa Major 20 punts si és un partit, 50
si és mitja jornada i 100 punts per activitats de tot el
dia.
Per activitats d'àmbit nacional 200 punts.
 % D’AUTOFINANÇAMENT (màxim 100 punts)
El % d’autofinançament és el percentatge entre el total dels
ingressos segons el pressupost presentat i aprovat de
l’entitat i la subvenció demanada.
 TÈCNICS:
25 punts per cada tècnic titulat que estigui en actiu durant
la temporada i prèvia acreditació de la titulació, i
mitjançant contracte laboral o de voluntariat. Un per equip.
Computarà només aquells entrenadors que participin dels
entrenaments de assídua.
 PREMIS DE L’ESPORT:
50 punts per candidatura presentada i acceptada.
 ANTIGUITAT:
Els anys d’antiguitat es multiplicaran per 50 punts.

A
https://bop.diba.cat
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 PROGRAMA D’ACTIVITATS:

CVE 2018011188

S’obtindrà 0,5 punts x soci fins a 30; 1 punt x soci de 31 a
50; 1,5 punts de 51 a 100 i 1,75 punts x soci que passi de
101.
Es valorarà addicionalment, l’augment de socis respecte a
l’any anterior amb 50 punts per cada tram del 10% que
l’entitat hagi augmentat el nombre de socis actius.

Data 20-3-2018

 SOCIS:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x equip). Es considerà àmbit nacional aquelles competicions
organitzades per la Federació Espanyola o Lliga Nacional.
Tindrà la consideració d’autonòmic aquell calendari de lliga
amb desplaçaments fora de la província de Barcelona de com a
mínim 4 equips. Els campionats puntuals, siguin d’Espanya o
fases d’ascens de categories a un àmbit nacional, es
subvencionaran com acte puntual.

L’excel·lència esportiva ha de ser un objectiu en el
desenvolupament de l’activitat pròpia de l’entitat. Assolir
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 EXCEL·LÈNCIA ESPORTIVA:

objectius en aquesta direcció serà valorat de la següent
manera:

4. Rendiment esportiu.
Per cada menció especial els Premis de l’Esport de l’ultima
edició:
10 punts per esports individuals.
50 punts per esports col·lectius.
5.Esport adaptat.
Les entitats que introdueixin o promoguin iniciatives
d’esport adaptat obtindran 50 punts per cada activitat.
Per les entitats de nova creació que no dupliquin una
disciplina existent amb activitat federada obtindran un
bonus de 100 punts. Si aquesta nova disciplina incorpora
esport femení obtindrà 100 punts addicionals més.
Les entitats que dupliquin alguna de les disciplines
esportives existents amb activitat federada,
els punts
totals obtinguts es dividiran per 2, excepte si disposa
d’algun equip de categoria o sexe que no s’estigui
realitzant.
Les entitats esportives federades registrades que no
realitzin activitat durant un període continuat de 2 anys o
altern de 5 quedaran excloses fins que completin un període
seguit d’activitat de 3 anys.
Quant a còmput d’esportistes, només comptabilitzarà una
vegada si es donés el cas que aquest participa amb una
entitat en l’esport escolar i en altre en l’esport federat.
O que aquest esportista participa en dues categories de
competició. Aquest mateix criteri s’aplicarà pel còmput
d’equips.
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3. Premis o reconeixements per fair-play.
50 punts.

Pàg. 33-45

l’esport

CVE 2018011188

a

Data 20-3-2018

l’accés

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Programa social per facilitar
(beques).
10 punts per cada nen becat.

A

1. Projectes socials recollits al pla d’actuació.
50 punts d’àmbit local, 75 punts àmbit comarcal i 100 punts
àmbits superiors.

4.2. Programa d’iniciació i promoció esportiva.

B

Subvenció per a la promoció esportiva:
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És objecte de subvenció les despeses
federatives, Consell
Esportiu i de gestió de les competicions oficials dels
equips inferiors( fins a cadet).
aquestes

1. Les que prestin serveis d’iniciació esportiva
l’Ajuntament o amb l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

amb

2. Les que participin dels programes de promoció esportiva
(esport a l’escola, esport al barri, jornades de portes
obertes).
3. Les que tenen una estructura esportiva completa (equips
de base fins a cadet i sèniors).
4. Que l’entitat no dupliqui una disciplina existent amb
anterioritat i que contempli els apartats anteriors.
Quan un club rebi una subvenció per la via de patrocini
esportiu només caldrà que justifiqui l’import que rep.
Els criteris de valoració per les subvencions són:
 EQUIPS EN COMPETICIÓ FEDERADA(LLIGA):
50 punts fins aleví, 40 infantil, 30 punts cadet
agrupacions de 15 esportistes per esports individuals).

(

 ACTIVITAT:

A

a
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acollir-se

Pàg. 34-45

poden
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que

Data 20-3-2018

Les entitats esportives
subvencions són:

Àmbit de les competicions que comportin un calendari.
50 punts àmbit local, 25 punts provincial, 10 autonòmic ( x
equip). Es considerà àmbit nacional aquelles competicions
organitzades per la Federació Espanyola o Lliga Nacional.
Tindrà la consideració d’autonòmic aquell calendari de lliga
amb desplaçaments fora de la província de Barcelona de com a
mínim 4 equips. Els campionats puntuals, siguin d’Espanya o
fases d’ascens de categories a un àmbit nacional, es
subvencionaran com acte puntual.
 JOCS ESCOLARS:
200
punts
per:
Equip
inscrit
en
les
competicions
organitzades pel Consell Esportiu o agrupacions de 15
esportistes per esports individuals.

34

B

 ÀMBIT:
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10 punts per equip federat i 25 per equip escolar.

4.3. Programes
d’activitats
específiques:
formació
tècnics,
dinamització
d’activitats
vinculades
amb
l’activitat principal de l’entitat.
Subvenció per programes d’activitats específiques: formació
tècnics,
dinamització
d’activitats
vinculades
amb
l’activitat principal de l’entitat.
Són subvencionables:
 Les despeses d’inscripció a cursos de formació de tècnics
esportius o d’organització d’un curs de tècnics esportiu.
 les despeses d’organització de la dinamització d’activitats
o programes concrets vinculats amb l’activitat principal de
l’entitat.
El criteri de valoració és:
a)Per cada curs organitzat 200 punts. Per cada tècnic que
realitzi un curs de formació 50 punts.
b)Per cada acte puntual específic,50 si és mitja jornada i
100 punts per activitats de tot el dia.
4.4. Programa per a la contractació de tècnics esportius de
les entitats.
Subvencions destinades a sufragar part de les despeses per a
la contractació de tècnics esportius a les entitats
esportives locals.
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Pàg. 35-45

50 punts per cada tècnic titulat en actiu en els grups
d’iniciació esportiva o als equips base ( fins cadet) durant
la temporada o curs escolar, prèvia acreditació de la
titulació, i mitjançant contracte laboral o de voluntariat.
Un per grup o equip.

CVE 2018011188

 TÈCNICS:

Data 20-3-2018

Grups programa d’iniciació esportiva, 200 punts per grup o
agrupacions de 15 esportistes per esports individuals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

 PRESTACIÓ DE SERVEIS:

B

Per cada acte puntual75 punts.
Per activitats de Festa Major 20 punts si és un partit, 50
si és mitja jornada i 100 punts per activitats de tot el
dia.
Per activitats d'àmbit nacional 200 punts.

A

 PROGRAMA D’ACTIVITATS:

El nombre d’hores de treball és igual al total de partida
disponible.(A1)
Hores contractades per l’entitat X A1
Per valorar la jornada de treball, el tècnic haurà d’estar
contractat com a mínim per tota la temporada de competició.
Cas que una entitat no pugui justificar el total de l’import
rebut, serà reintegrat a la resta de sol·licitants seguint
el mateix criteri de distribució.
4.5. Programa de finançament d’una part de les despeses
relacionades amb l’adaptació comptable de les entitats, a la
reforma fiscal.
Ajuts destinats a sufragar una part de les despeses
generades per l’adaptació comptable de les entitats a la
Reforma Fiscal.
Aquesta subvenció correspon a les despeses de gestoria per
portar la comptabilitat de doble partida. Només poden
presentar la sol·licitud d’ajut, les entitats obligades a
complir amb la mateixa. És a dir entitats esportives locals
amb un pressupost aprovat superior als 50.000€.
5.

ÀMBIT TEMÀTIC DEL PROJECTE

Les subvencions estan destinades a fomentar i promoure
activitats esportives i activitats físiques. Poden ser
sol·licitades per entitats esportives sense ànim de lucre o
per entitats de caràcter no estrictament esportiu, però que
duguin a terme activitats d’aquest caràcter i compleixin amb

36
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Pàg. 36-45

Per valorar la subvenció s’aplicarà la següent fórmula:
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4. Que l’entitat no dupliqui una disciplina existent amb
anterioritat i que contempli els apartats anteriors.

Data 20-3-2018

3. Les que tenen una estructura esportiva completa (equips
de base fins a cadet i sèniors).
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2. Les que participin dels programes de promoció esportiva
(esport a l’escola, esport al barri, jornades de portes
obertes).

B

1. Les que participin de la prestació de serveis del
programa d’iniciació esportiva amb l’Ajuntament o amb SABURBÀ,SL.

A

L’Ajuntament subvencionarà els clubs
que hagin regularitzat la situació
laboral dels seus tècnics esportius amb la seva contractació
i alta a la Seguretat Social. Les entitats esportives que
poden acollir-se a aquestes subvencions són:

el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives
de Catalunya.

Les subvencions es justificaran amb documents originals, de
conformitat amb el que disposa l’article 22 de l’Ordenança
general de subvencions municipals, i d’acord amb el que
disposa l’article 15 de les bases reguladores de subvencions
de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
7.1. NORMES ESPECÍFIQUES DE JUSTIFICACIÓ
7.1.1. Despeses justificables, no justificables i activitats
no subvencionables.
Com a criteri general les despeses justificables seran
aquelles que de manera indubtable responguin a l’objecte
subvencionable, com:
a)
Despeses federatives (excepte les multes), material
esportiu,
transports
(taxi
o
autobús),
productes
farmacèutics, begudes destinades als esportistes i les
consumides durant la pràctica esportiva (aigua i begudes
isotòniques) sempre que no superi el 10% de les despeses de
l'activitat subvencionada, despeses generals de l'entitat
com són les despeses d'oficina, telèfon, etc., fins a un
màxim d'un 20% de l'activitat subvencionada.
b)
Els desplaçaments no poden superar el 30% de la
subvenció total (excepte en casos molt determinats d’esports
individuals d’elit ) i han de justificar-se amb factures
legals .

B

c)
Exclusivament podran ser justificables les despeses
de begudes destinades als esportistes i les consumides
durant la pràctica esportiva (aigua i begudes isotòniques) i
sense rescabalament econòmic per part del beneficiari, i
sempre que no superi el 10% de les despeses de l'activitat
subvencionada.
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JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Pàg. 37-45

7.

CVE 2018011188

Per programes, no poden excedir com a màxim del 50% del
pressupost de l’activitat a la qual s’apliquen.

Data 20-3-2018

El conjunt de les subvencions atorgades pels diferents
programes no superarà el 30 % del pressupost de l’entitat.
L’excedent que es pugui originar es repartirà entre les
entitats que no arribin a aquest percentatge, amb els
mateixos criteris de valoració dels punts/euros.

A

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6.
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d)
Són
subvencionables
les
despeses
derivades
del
pagament per part de l’entitat dels cursets de formació a
entrenadors o monitors, sempre i quan els inscrits als
cursets hagin aprovat i hagin presentat la corresponent
justificació segons han aprovat el curs.

A

No seran despeses justificables de la subvenció:

f)
Les despeses de desplaçaments a les competicions amb
vehicles particulars.
g)
Les despeses de dietes, sous i similars que l’entitat
aporti als presidents, secretaris o socis de l’entitat.
(s’exceptuen les considerades com a desplaçaments).
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e)

(Tota activitat o competició esportiva, federada o no, que
organitzin a Catalunya les entitats esportives regulades en
aquest Decret, així com qualsevol persona física o jurídica,
obliga a subscriure una assegurança de responsabilitat civil
que cobreixi el risc de l'activitat o competició esportiva
davant de tercers amb uns capitals mínims de 600.000,00
euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. Als
efectes d'aquesta disposició també es consideren tercers els
mateixos esportistes participants i d'altres intervinents.)
2. Certificat de l’assemblea general de tancament i
aprovació del pressupost anterior i el vigent. Còpia de
l’acta de l’Assemblea general.
3. Fitxa actualitzada de l’entitat.

CVE 2018011188

B

4.Relació d’esportistes i tècnics( dades personals nom i
cognoms, DNI adreça i tel),
i equips inscrits al les
competicions oficials de la temporada vigent. En el cas que
es sol·liciti subvenció per a la contractació de tècnics
esportius, còpia dels Tc’s dels tècnics que es relacionin,
des de l’inici de la temporada o de l’inici de la
contractació.

Data 20-3-2018

1. Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil amb el
rebut de pagament de l’any en curs. L’assegurança de
responsabilitat civil haurà de complir amb el que estableix
a la disposició segona del Decret 58/2010 de 4 de maig, de
les entitats esportives de Catalunya.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sense perjudici de la documentació bàsica requerida a
l’article 5 de les bases reguladores, les sol·licituds per
activitats esportives hauran d’anar acompanyades de la
següent documentació:

Pàg. 38-45

8. CONTINGUT ESPECÍFIC DE LES SOL·LICITUDS
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Són objecte de regulació en aquestes bases les subvencions
destinades a projectes culturals.
Els projectes presentats hauran
aspectes generals següents:

de

tenir

en

compte

els

● Millorar la cohesió social de la ciutat.
● Promoure l’associacionisme juvenil potenciant serveis
d’interès general a aquest sector de la població.
● Fomentar valors socials i culturals i noves formes de
participació entre el jovent.
● Promoure l’organització de projectes que siguin innovadors
a la ciutat.
● Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania
jove.
● Els projectes subvencionables han de promoure els valors de
participació, de cooperació i de solidaritat entre els
participants, tot anant dirigits a la població juvenil.
2. BENEFICIARIS
Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d’aquestes
bases,
1.
Les entitats juvenils sense ànim de lucre de caràcter
local o supramunicipal, que hauran d’estar inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats, per realitzar activitats de
caràcter juvenil, cultural, social, artístic o educatiu,
adreçat a la població jove de Sant Andreu de la Barca.
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B

2.
Les persones físiques, que realitzin activitats de
caràcter cultural, social, artístic o educatiu, adreçat als
i les joves amb especial projecció a Sant Andreu de la
Barca.

Pàg. 39-45

1. OBJECTE

CVE 2018011188

SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT

Data 20-3-2018

ANNEX VII
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Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o
es consideri necessari ampliar la informació, es podrà donar
als sol·licitants un termini de 10 dies, per solucionar els
defectes o omissions o per ampliar la informació.

A

5. Còpia dels certificats negatius del Registre Central de
delinqüents sexuals, dels tècnics esportius de l’entitat que
estiguin amb menors.
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3. CONDICIONS I REQUISITS

5. Les entitats i persones físiques han de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i
la Seguretat Social, així com de les obligacions per
reintegrament de les subvencions atorgades per l’ajuntament,
si s’escau.
4. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament
en els criteris fixats en el present article.
Per a la “valoració del projecte” es tindran en compte les
criteris següents:
20
10
un
un
la
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de
de

B

10.
Viabilitat tècnica del projecte (fins un màxim de
punts)
11.
Interès general del projecte (fins un màxim de
punts)
12.
Cobriment de dèficit d’activitats anàlogues (fins
màxim de 5 punts)
13.
Caràcter singular i innovador del projecte (fins
màxim de 20 punts)
14.
Capacitat
de
gestió
del
sol·licitant
per
realització del projecte (fins un màxim de 5 punts)
15.
Grau de compliment assolit en la realització
projectes en anys anteriors (fins un màxim de 10 punts)
16.
Caràcter participatiu del projecte (fins un màxim
15 punts)

Pàg. 40-45

4. Que les activitats que es facin siguin sempre sense ànim
de lucre, o bé que si se n’obtenen, siguin revertits a la
pròpia activitat i declarar-los com a ingrés quan es
presenti a la memòria de l’activitat.

CVE 2018011188

3. Que les activitats que es facin, no hagin obtingut
subvencions per cap regidoria d’aquest Ajuntament, en aquest
cas han d’obtenir una única subvenció per activitat.

Data 20-3-2018

2. Que les activitats i/o serveis complementin o supleixin
la competència municipal en aquestes matèries

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Que les activitats es facin en el terme municipal de Sant
Andreu de la Barca, o fora d’aquesta en el cas que es
consideri d’interès per a la projecció exterior de la
ciutat.

A

Podran obtenir la condició de beneficiàries de les
subvencions a les que es refereixen aquestes bases les
entitats i persones que compleixin els requisits següents:
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coeficient

es

farà

de

la

següent

Puntuació Final = “valoració del projecte” X “coeficient del
projecte corrector”
5. ÀMBIT TEMÀTIC DEL PROJECTE
Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i/o
persones que duguin a terme projectes en els àmbits temàtics
següents:

https://bop.diba.cat

B

 Foment de la participació juvenil.
 Creació, producció i difusió d’iniciatives juvenils.
 Foment de la cohesió social mitjançant iniciatives
juvenils.
 Foment d’entitats juvenils i participació.
 Innovació juvenil al municipi.
 Nova ciutadania amb perfil jove.
 Promoció d’activitats de joves artístiques.
 Foment d’activitats d’oci saludable entre el jovent.
 Propostes singulars de caràcter extraordinari d’interès
per a la ciutat.

Pàg. 41-45

d’aquest

CVE 2018011188

L’aplicació
manera:

Data 20-3-2018

Posteriorment es realitzarà un coeficient corrector a la
puntuació obtinguda per part del projecte, el qual tindrà en
compte l’impacte social del mateix, en tant: el seu volum
de socis, quantitat d’activitats realitzades en un àmbit
intern i aquelles que son obertes al públic en general, el
volum d’usuaris participants a les activitat realitzades i
la capacitat de mobilització social.
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Projecte adreçat a la població jove (fins un màxim de 100
punts)

A

17.
Grau d’implicació i participació en el projecte
d’altres entitats i col·lectius (fins a un màxim de 10
punts)
18.
Grau d’autofinançament del projecte (fins un màxim de
5 punts)
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ANNEX VIII
SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES EN L’ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES
D’IGUALTAT 2018

Realitzar activitats de sensibilització sobre l’ocupació de les
dones i usos del temps, adreçades a diferents col·lectius.
Fomentar l’ús de les noves tecnologies per a la transmissió de
valors igualitaris.
Promoure la participació igualitària d’homes i dones en actes
culturals, activitats de lleure, oci i esport.
Millorar la cohesió social.
Incorporar la perspectiva de gènere en les accions de prevenció
i promoció de la salut.
Potenciar la participació social de les dones, l’associacionisme
i la seva visibilitat en l’àmbit públic.
2.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d’aquestes
bases:
●
Les entitats de Sant Andreu de la Barca sense ànim de
lucre de caràcter local o supramunicipal, que hauran d’estar
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, per realitzar
activitats de caràcter educatiu, cultural, social o artístic,
amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca

42

Pàg. 42-45

Continuar amb els actes entorn al 25 de novembre: Diada
Internacional de lluita contra la violència envers les Dones, 8
de març Dia de la dona treballadora,28 de maig Jornada salut i
Dones i 28 de juny Dia de l’orgull LGTB.
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Promoure la igualtat d’oportunitats en tota la població.
Potenciar el circuit d atenció a dones maltractades i Incorporar
als agents socials necessaris per a una atenció de qualitat.

Data 20-3-2018

Els projectes presentats hauran de tenir en compte els aspectes
generals següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’objecte de
regulació en
aquestes
bases les subvencions
destinades a projectes de polítiques d’igualtat a l’exercici
2018.

https://bop.diba.cat

A

OBJECTE

B

1.

●
Les persones físiques, que realitzin activitats de
caràcter educatiu, cultural, social o artístic, amb especial
projecció a Sant Andreu de la Barca.

amb

els

●
Que les activitats es facin en el terme municipal de
Sant Andreu de la Barca, o fora d’aquesta en el cas que es
consideri d’interès per a la projecció exterior de la ciutat.
●
Que els diferents projectes han de promoure els valors
d’ igualtat, de participació, de cooperació i de solidaritat
entre els participants.

Que les activitats que es facin, no hagin obtingut
subvencions per cap regidoria d’aquest Ajuntament, en aquest cas
han d’obtenir una única subvenció per activitat.

Que les activitats siguin educatives, dinamitzadores i
transmetin valors igualitaris.

Realització de tallers, exposicions
promocionant les activitats de les dones.

i

conferències

●
Que les activitats que es facin siguin sempre sense
ànim de lucre, o bé que si se n’obtenen, siguin revertits a la
pròpia activitat i declarar-los com a ingrés quan es presenti a
la memòria de l’activitat.

B

●
Les entitats i persones físiques han de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i
la
Seguretat
Social,
així
com
de
les
obligacions
per
reintegrament de les subvencions atorgades per l’ajuntament, si
s’escau.
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coincidents

Pàg. 43-45

Tenir objectiu i finalitats
establerts a les bases.

CVE 2018011188



Data 20-3-2018

Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions a
les que es refereixen aquestes bases les entitats i persones que
compleixin els requisits següents:

A

CONDICIONS I REQUISITS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3.
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4.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

4.
Caràcter singular i innovador del projecte (fins un màxim
de 20 punts)
5.
Capacitat de gestió del sol·licitant per la realització del
projecte (fins un màxim de 5 punts).
6.
Grau de compliment assolit en la realització de projectes
en anys anteriors(fins un màxim de 10 punts).
7.
Caràcter participatiu del projecte (fins un màxim de 15
punts).
8.
Grau d’ autofinançament del projecte (fins un màxim de 5
punts)

5.

ÀMBIT TEMÀTIC DEL PROJECTE

Poden ser beneficiàries les entitats i/o persones que duguin a
terme projectes en els àmbits temàtics següents:

https://bop.diba.cat
Pàg. 44-45

3.Cobriment de dèficit d’ activitats anàlogues (fins un màxim de
5 punts).

CVE 2018011188

1.Viabilitat tècnica del projecte(fins un màxim de 25 punts).
2.Interès general del projecte (fins un màxim de 15 punts).

Data 20-3-2018

Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte les
criteris següents:

A

La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en
els criteris fixats en el present article.

Creació, producció i difusió d’iniciatives per a la igualtat d’
oportunitats entre els homes i les dones.
Foment de la cohesió social mitjançant iniciatives culturals.
Potenciar el circuit d’ atenció a dones maltractades i
incorporar als agents socials necessaris per a una atenció de
qualitat.
Incorporar la
perspectiva
de
gènere
en
accions
de prevenció i promoció de la salut.

les

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Promoure la igualtat d’ oportunitats en tota la població.

Millorar la cohesió social.

B

Publicació de materials informatius.
Activitats arrelades als barris.
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Foment
de
associacions.”

projectes

socio-culturals

conjunts

entre

Sant Andreu de la Barca, 13 de març de 2018

A

L’alcalde

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 20-3-2018

CVE 2018011188
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https://bop.diba.cat

M. Enric Llorca i Ibáñez
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