ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A
FINALITATS CULTURALS, ESPORTIVES, DOCENTS, JUVENILS, SANITÀRIES,
D’OCI I DE SERVEIS SOCIALS
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1er. .- Aquesta ordenança té per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per
a la concessió de subvencions, de conformitat amb els articles 118 als 129 del decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya. Són els seus objectius garantir als ciutadants i entitats, en igualtat de condicions,
l’accés a aquestes prestacions per a serveis i activitats que complementin o supleixin els atribuïts
a la competència local.
Article 2on. .- Es considera subvenció municipal qualsevol auxili directe que impliqui una
disposició gratuïta de fons públics que l’Ajuntament de Torrelavit pugui atorgar a persones i
entitats públiques o privades per a fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per promoure
la consecució d’un fi públic.
Article 3er. .- L’atorgament de les subvencions s’atendrà a allò que es determina als articles 118
al 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, i a aquestes normes:
1)
b)
c)

4)
e)
6)

Tindran sempre caràcter voluntari i eventual.
No seran invocables com a precedent.
No excediran del 50 per 100 del cost de l’activitat a què s’apliquin, llevat del supòsit en
que siguin concedides amb caràcter singular, en el qual cas, i prèvia motivació podran
cobrir fins el 100 per 100 del cost de l’activitat.
En cap cas serà exigible augment o revisió de la subvenció.
Estaran afectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es condicioni
l’atorgament.
Tindran caràcter no devolutiu, sens perjudici del reintegrament inherent a l’incompliment
de les condicions i càrregues en l’acte de la concessió.

Article 4art. .- Seran nuls els acords de subvencions que obeeixin a mera liberalitat, i sempre es
concediran de conformitat amb els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i
igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària.
Article 5è. .- Àmbit d’aplicació.
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança s’estén al foment de la cultura en general, l’esport,
l’esbarjo, l’educació o ensenyament i les festes.
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Article 6è. .- Sol.licitants
Podran sol.licitar subvencions les entitats i associacions sense finalitat de lucre domiciliades a
Torrelavit, així com les persones físiques, en representació d’un grup creat per iniciativa de
caràcter esporàdic, sense finalitat de lucre i amb residència a Torrelavit, els qual duguin a terme
tasques de les descrites a l’article anterior.
Article 7è. .- Forma d’atorgament.
Dins el darrer trimestre de cada any restarà obert el termini de presentació de sol.licituds.
Article 8è. .- Sol.licituds.
1.Els organismes o particulars definits a l’article 6 hauran d’efectuar l’oportuna sol.licitud
de subvenció, ajustada a aquesta Ordenança, que serà única per a tot l’exercici econòmic.
2.Excepcionalment s’acceptaran sol.licituds presentades amb posterioritat al 31 de
desembre, previ dictamen de la regidoria corresponent i a resultes del crèdit pressupostari
disponible.
Article 9è. .- Documentació.
Els peticionaris de subvencions hauran de presentar la següent documentació al registre d’entrada
de l’Ajuntament:
1)
Instància individualitzada per a cada activitat, signada pel President de l’entitat
beneficiària o per qui tingui conferida la delegació degudament acreditada, en la qual es
farà constar l’import total de la subvenció que es sol.licita.
2)
Pressupost global de la finalitat per la què se sol.licita la subvenció.
3)
Memòria justificativa de la necessitat d’efectuar la finalitat objecte de subvenció.
Article 10è. .- Tramitació.
1.Un cop analitzades les sol.licituds formulades per la regidoria, l’Alcalde dictarà proposta
de resolució, previ informe de la Intervenció del fons sobre la suficiència del crèdit
disponible.
2.El Ple de l’Ajuntament resoldrà la proposta de Presidència.
Article 11è. .- Obligacions dels beneficiaris.
1.Les activitats subvencionades hauran de ser realitzades abans del 31 de desembre de l’any
de la seva concessió.
2.Tota subvenció concedida queda sotmesa a la condició de fer constar a la documentació i
propaganda impresa que l’activitat compta amb el suport de l’Ajuntament de Torrelavit.
3.No s’autoritzen canvis de destinació de les subvencions concedides.
4.La mera presentació d’una sol.licitud de subvenció per a una activitat implica el
coneixement i acceptació d’aquesta ordenança.
5.L’incompliment de les obligacions i determinacions contingudes en aquesta ordenança
podrà donar lloc a la revocació de la subvenció, i en el seu cas, al reintegrament de
l’import percebut.
Article 12è. .- Justificació i cobrament
1.Per percebre les subvencions concedides es necessita haver realitzat l’activitat
subvencionada i presentar la següent documentació:
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a) Instància subscrita pel President de l’entitat promotora, acceptant expressament la
subvenció concedida i sol.licitant el pagament d’aquesta indicant el número de compte
corrent al qual s’hagi d’efectuar la transferència.
b) Factures acreditatives d’unes despeses iguals o superiors al doble del montant
subvencionat, les quals hauran de reunir els següents requisits:
- ser originals.
- estar datades durant l’any en que s’hagi concedit la subvenció.
- han de portar el D.N.I. o N.I.F. del perceptor.
- han de portar el segell de la casa subministradora i la corresponent firma.
- ajustar-se al pressupost presentat en formular la sol.licitud.
- reunir en general tots els requisits establerts per la llei, especialment el que
determina la llei i el reglament de l’I.V.A.
c) Un exemplar de tota la documentació impresa generada per l’activitat.
2.-

Un cop informades per Intervenció i aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Torrelavit
s’efectuarà el pagament material. L’aprovació i pagament, en el seu cas, es podrà reduir
fins arribar al 50 per 100 de les despeses efectivament produïdes, si aquestes fossin
inferiors al doble de la subvenció concedida.

3.-

Un cop concedida la subvenció i a manca de la justificació documental corresponent,
l’Ajuntament excepcionalment i per raons motivades, podrà efectuar bestretes de
pagament a compte que no excediran mai del 50 per 100 del total concedit.

Torrelavit, 3 de novembre de 1.998
L’Alcalde
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