Bases aprovades el 26/05/2016
(Publicades al BOPT núm. 131 del 11/07/2016)

Ajuntament de
L'Espluga de Francolí
(Conca de Barberà)

ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A
ENTITATS, PARTICULARS, ASSOCIACIONS I/O COL·LECTIUS SENSE ÀNIM DE LUCRE DEL
MUNICIPI DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ
CAPÍTOL I.
Disposicions Generals
Article 1
El fonament legal d'aquestes bases s'empara en el que disposen els articles 239 a 241 del 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, en concordança amb els articles 118 a 129 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, i la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
Article 2
Aquestes bases tenen per objecte la regulació del règim jurídic i del procediment que cal seguir
per a la sol·licitud, concessió, justificació, pagament i reintegrament de subvencions per part de
l’Ajuntament de l'Espluga de Francolí, per a activitats que es realitzin en l’àmbit cultural, social,
artístic, esportiu i anàlegs d’interès públic local.
Article 3
Les subvencions s’atorguen mitjançant convocatòria de concurs públic. Només es podran atorgar
per adjudicació directa en els supòsits previstos en la Llei 38/2003, és a dir:
a) Les previstes nominativament en el Pressupost municipal.
b) Aquelles altres, l’atorgament de les quals o la seva quantia, vingui imposada a l’ajuntament per
una norma amb rang legal.
c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en que s’acrediti raons d’interès públic,
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública.
Article 4
1. Es considera subvenció municipal tota disposició dinerària realitzada per l’Ajuntament de
l'Espluga de Francolí a favor de persones individuals, públiques o privades sense contraprestació
directa dels beneficiaris, subjecta al desenvolupament d’activitats culturals, educatives, socials,
artístiques, esportives, etc. de promoció i en general activitats de dinamització sociocultural que
tinguin totes elles interès social o promoguin finalitats públiques i es desenvolupin al terme
municipal de l'Espluga de Francolí, o que no fent-ho promoguin l’Espluga de Francolí a l’exterior.
2. El Ple de l'ajuntament consignarà anualment una quantitat en el seu pressupost ordinari per
atendre les activitats subvencionables.
Article 5
Són activitats subvencionables les de caràcter cultural, esportiu, juvenil, de serveis socials,
sanitari, ecològic, cívic, de solidaritat o qualsevol altra de naturalesa anàloga, que complementi o
supleixi els serveis de competència municipal regulats pels articles 25 a 28 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de règim local, i altra legislació concordant, o sigui d’interès
públic local.
A aquest efecte, serà necessari que s’hagi aprovat prèviament l’oportuna convocatòria pública,
excepció feta en els supòsits de concessió directa previstos en l’article 3 d’aquestes bases
reguladores. En tot cas el contingut de la convocatòria haurà d’ajustar-se al previst en la Llei
38/2003, fent referència a tal efecte a:
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a) Indicació de la disposició que estableix les bases reguladores i diari oficial en què es va
publicar, a menys que atenent a l’especificitat de la subvenció aquestes s’incloguin en la mateixa
convocatòria.
b) Crèdits pressupostaris als que s’imputa la subvenció i quantia total màxima de les subvencions
convocades dintre dels crèdits disponibles, o en el seu defecte, quantia estimada de les
subvencions.
c) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
d) Expressió que la concessió de la subvenció s’efectua mitjançant un règim de concurrència
competitiva.
e) Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los.
f) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
g) Termini de presentació de sol·licituds.
h) Termini de resolució i notificació.
i) Documents i informacions que s’han d’acompanyar amb la sol·licituds.
j) En el seu cas, possibilitat de reformular sol·licituds.
k) Indicar que la resolució posa fi a la via administrativa.
l) Criteris de valoració de les sol·licituds.
m) Mitjà de notificació o publicació.
En el cas que l’import total de les subvencions convocades no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost la convocatòria s’efectuarà mitjançant resolució d’Alcaldia.
Article 6
Les subvencions es subjecten al següent règim jurídic:
a) No es podran atorgar de forma arbitrària i en cap cas respondran a criteris de mera liberalitat.
b) Tenen caràcter voluntari i eventual.
c) Són lliurement revocables i reduïbles, en la seva quantia en qualsevol moment
d) Ordinàriament, les subvencions no podran excedir del 50% del cost de l'activitat a què
s'apliquin. En qualsevol cas l’import de les subvencions en cap cas podrà ésser de tal quantia que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost
de l’activitat subvencionada.
e) No generen cap dret d’obtenció de subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com
a precedent.
f) No serà exigible augment o revisió de la subvenció.
g) La seva aplicació serà fiscalitzable en tot moment per part de l’ajuntament.
h) Seran nuls els acords d’atorgament de subvencions que obeeixin a mera liberalitat.

CAPÍTOL II
Disposicions procedimentals
Article 7
Podran ser beneficiaris de les subvencions les associacions, particulars, col·lectius i/o entitats de
l'Espluga de Francolí que sense ànim de lucre realitzin alguna de les activitats relacionades en
l’article 5 d’aquestes bases.
Respecte les subvencions municipals contemplades en els diversos apartats de l’art. 3 de
l’ordenança, les quals poden adjudicar-se directament, serà d’aplicació les normes procedimentals
de concessió directa recollides en els arts. 65 a 67 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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Article 8
Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran en el model normalitzat que constitueix l'annex I
d'aquestes bases, i hauran d'anar acompanyades de:
1.- Acreditació fefaent de la personalitat, i si s'escau de la representació.
2.- Declaració que l'activitat subvencionable és d'interès local o municipal i que no té caràcter
lucratiu.
3.- Projecte explicatiu de les activitats que es vulguin portar a terme amb càrrec a la subvenció
sol·licitada, amb la valoració econòmica del cost i quantia de subvenció que es sol·licita, signada
pel president de l’entitat o associació, o representant del col·lectiu que hagi presentat la iniciativa
per a la qual es demana subvenció, d’acord amb el guió que consta en l’annex II d’aquestes
bases.
4.- Acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Agència Tributària,
Seguretat Social i ajuntament, mitjançant els corresponents certificats, o en el seu cas amb
l’autorització expressa per que sigui el propi ajuntament els qui els pugui sol·licitar.
5.- Declaració jurada en la que es faci constar les subvencions sol·licitades o atorgades per altres
organismes públics o bé no haver-ne sol·licitat o rebut cap.
6.- Còpia del NIF de l’entitat, o DNI en cas de persona individual.
7.- Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de l'Ajuntament de
l'Espluga de Francolí emplenada amb la diligència del banc
Article 9
1. Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de la Corporació, en el termini que fixi la
convocatòria, i que en cap cas serà inferior a un mes a comptar des de l'endemà de la publicació
en el BOPT de la convocatòria de concurs públic.
2. Rebudes les sol·licituds, aquestes seran objecte d'anàlisi i verificació pels serveis administratius
municipals.
3. Si la documentació que acompanya la sol·licitud fos incorrecta o incompleta es requerirà al
sol·licitant el complement o la rectificació necessària, atorgant-li a tal efecte un termini de 10 dies
hàbils, i s’advertirà que no donar-li compliment s’entendrà com un desistiment i implicarà l’arxiu de
la sol·licitud. Respecte la possibilitat d’ampliar aquest termini s’estarà al que disposa la Llei 30/92,
de 26 de novembre, sobre Procediment administratiu comú i règim jurídic de les administracions
públiques.
Article 10
Per a l’atorgament de les subvencions es valoraran els següents criteris:
a) Interès general de l’activitat per a la població.
b) L’afavoriment de la projecció externa del municipi de l'Espluga de Francolí, i en el seu cas, la
dels altres nuclis que formen part del municipi.
c) La representativitat de les entitats.
d) La capacitat econòmica autònoma i les ajudes que rebin d’altres institucions, públiques o
privades.
e) El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi.
f) El nombre de destinataris a qui va adreçada.
g) Així com qualsevol altre que es jutgi necessària.
Article 11
1. Amb caràcter previ a l’acord de convocatòria de subvencions, serà preceptiu l’informe de la
intervenció municipal sobre l’existència de crèdit disponible suficient.
2. Per a la valoració dels criteris previstos en l’article anterior es constituirà una Comissió de
selecció, que, presidida per l’alcalde o regidor en qui delegui, estarà integrada, a més, per un
representant de cada grup municipal, un dels quals actuarà també com a secretari. Tanmateix hi
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podran assistir altres regidors responsables de les matèries que s’hagin de tractar. En qualsevol
cas serà d’aplicació el vot ponderat.
3. Aquesta comissió, que serà designada per l’alcaldia a proposta dels grups municipals, formularà
una proposta d’atorgament de subvencions, correspondrà la resolució definitiva a l’alcaldia sempre
i quan l’import total de les subvencions que s’han de concedir no superi el 10% dels recursos
ordinaris de l’entitat local. En la resta de casos, la competència serà del ple de l’Ajuntament.
Article 12
El termini per a resoldre i notificar l’atorgament de la subvenció no serà en cap cas superior a 3
mesos des de la data d’entrada de la sol·licitud al registre general de l’ajuntament. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagin resolt, les sol·licituds s’entendran desestimades.
Article 13
1. La relació de subvencions concedides es notificaran als interessats dins del termini indicat en
l’article anterior, es publicaran així mateix al tauler d’anuncis de la Seu electrònica municipal, i es
donarà la publicitat prevista segons l’establert en l’art.18 de la Llei General de Subvencions. Dita
publicació farà indicació de la convocatòria dels ens beneficiaris, import de les mateixes, finalitat
de la subvenció i partida pressupostària a la que s’imputen.

CAPÍTOL III
Obligacions dels perceptors.
Article 14
Els beneficiaris perceptors de les subvencions restaran obligats a:
a) Acceptar de manera expressa l’atorgament de la subvenció, llevat que en la concessió s’indiqui
que l’acceptació serà tàcita si no es respon el contrari per part de l’entitat beneficiària.
b) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
c) Acceptar i complir la normativa general reguladora de les subvencions que atorga l’ajuntament.
d) Presentar el projecte explicatiu, al que es refereix l’article 8.3 d’aquestes bases, així com
comunicar qualsevol alteració important del pressupost que es produeixi posteriorment o, si
s’escau, l’anul·lació corresponent.
e) Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase: “Amb el suport de l’Ajuntament de
l'Espluga de Francolí”, acompanyada del logotip corresponent.
f) Col·laborar en el seguiment o la demanda d’informació que realitzi l’ajuntament.
g) Presentar, en el termini que es determini en la resolució de concessió, la justificació de la
subvenció concedida, mitjançant la presentació de les factures originals justificatives,
corresponents a l’activitat subvencionada, juntament amb una memòria detallada de l’activitat
subvencionada. En el supòsit que l’activitat subvencionada no hagués finalitzat en aquest període
concedit, s’haurà de realitzar aquesta justificació en el termini màxim de 2 mesos des de la
finalització de l’activitat. Les factures que justifiquin l’import subvencionat hauran de reunir els
requisits següents:
- Ser originals
- Fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de la subvenció
- Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció
- Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i reglaments que regulen les característiques de
les factures i el seu contingut (número, dades identificatives de l’expedidor i del destinatari, NIF,
descripció de l’operació, i contraprestació total, lloc i data de l’emissió)

CAPÍTOL IV
Garanties d’interès públic
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Article 15
L’ajuntament té plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als quals s’aplica la
subvenció, en tot moment i pels procediments que consideri oportuns. Conseqüentment, el
beneficiari facilitarà tot tipus de proves i d’informació a l’ajuntament quan li fossin sol·licitades.
Article 16
En cas d’incompliment injustificat per part del beneficiari de les obligacions previstes en aquestes
bases, l'ajuntament procedirà a revocar la subvenció atorgada i el beneficiari restarà obligat a
reintegrar, en el seu cas, l’import de la subvenció concedida.
Article 17
Donat el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar degudament la totalitat de l’import de
la subvenció atorgada, el servei responsable tramitarà d’ofici la reducció de l’import de la
subvenció en la mateixa proporció que hi hagi entre l’import que cal justificar i l’import que s’ha
justificat.

Disposició Final
Tot allò no previst en aquestes bases es regularà a través de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions i de la normativa local al respecte.
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la
Província i continuaran vigents fins que no s’acordi de forma expressa la seva modificació o
derogació.

Disposició Derogatòria
Aquesta ordenança deroga totes les anteriors que facin referència a l’atorgament de subvencions
a entitats per part de l’Ajuntament de l'Espluga de Francolí.
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