PRIMER.- Aquesta ordenança té per objecte la regulació del règim jurídic general de
les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Torrelles de Foix, que s'haurà d'ajustar
a les prescripcions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions i
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de
Subvencions.
La gestió de les subvencions s'haurà de realitzar d'acord amb els següents principis
d'igualtat i no discriminació, publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia
i eficiència.
SEGON.- Objecte
Es podran concedir subvencions sobre les següents àrees:
1a.- Cultura: teatre, imatge, arts plàstiques, cultura tradicional, trobades i altres
activitats
2a.- Música: espectacles dels diversos estils musicals i preferentment, els programes
de formació pràctica musical
3a.- Esports: despeses derivades de participació en competicions oficials, gaudint
d'especial protecció l'esport de la infantesa i joventut; també podran ser objecte de
subvenció els esdeveniments esportius especials
4a.- Educació: seran subvencionables els materials escolars, cursos, seminaris, i altres
activitats relacionades amb la formació.
5a.- Joventut: foment i implantació de l'associacionisme
6a.- Tercera edat: activitats de foment i implantació de l'associacionisme al sector
7a.- Turisme social: aquelles activitats turístiques amb un objecte marcat cultural
8a.- Sanitat i consum: activitats de formació en aquest sector
9a.- Medi ambient: cursos i activitats de sensibilització amb el medi ambient
10a.- Participació ciutadana: amb destinació a subvencionar a les entitats ciutadanes i
a les associacions de veïns.
11è.- Qualsevol altra activitat o servei realitzades pels qui puguin ser beneficiaris que
complementin o supleixin les atribuïdes a la competència de l'ajuntament.
TERCER.- Beneficiari
Podran ser beneficiaris de les subvencions:
1r.- Les persones físiques.
2n.- Les persones jurídiques.
3r.- Quan es prevegi expressament en les bases reguladores de les subvencions
podran accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat
econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, pugui
dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es trobi en la situació que
motiva la concessió de la subvenció. En aquest cas, haurà de nomenar-se un
representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir les
obligacions que, com a beneficiari, corresponguin a l'agrupació.
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ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE TORRELLES
DE FOIX.



b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarat insolvent en
qualsevol procediment, trobar-se declarat en concurs, estar subjecte a
intervenció judicial o haver estat inhabilitats segons la Llei Concursal, sense
que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació
del concurs.



c) Haver donat lloc, a causa de la que hagin estat declarats culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.



d) Estar incursos, la persona física, els administradors de les societats
mercantils o aquells que tenen la representació legal d'altres persones
jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora
de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius
regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
en els termes establerts en aquesta o en la normativa autonòmica que reguli
les esmentades matèries.



e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la
Seguretat Social imposada per les disposicions vigents, en la forma que es
determini reglamentàriament.



f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament
com a paradís fiscal.



g) No trobar-se al corrent del pagament de les obligacions per reintegrament de
subvencions en els termes que reglamentàriament es determinin.



h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la
possibilitat d'obtenir subvencions segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, o la Llei General Tributària.

No podran accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes
en l'apartat 3 de l'article 11 quan es presenti alguna de les prohibicions anteriors en
qualsevol dels seus membres.
3r.- En cap cas no podran obtenir la condició de beneficiàries les associacions incurses
en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
Tampoc no podran obtenir la condició de beneficiàries les associacions respecte a les
que s'hagi suspès el procediment administratiu d'inscripció en trobar-se indicis
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QUART.- Requisits
1r.- Podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats que es trobin en la
situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les quals es presentin les
circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la convocatòria.
2n.- No podran obtenir la condició de beneficiari de les subvencions les persones o
entitats en les quals es presenti alguna de les circumstàncies següents, excepte
aquelles que per la naturalesa de la subvenció exceptuï la seva normativa reguladora:
 a) Haver estat condemnades, mitjançant sentència ferma, a la pena de pèrdua
de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics.

racionals d'il·licitud penal, en aplicació del disposat a l'article 30.4 de la Llei Orgànica
1/2002, mentre no recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual pugui
practicar-se la inscripció en el registre corresponent.



b) Dades generals de l'entitat.



c) Descripció del projecte per al qual se sol·licita subvenció.



d) Pressupost detallat, on s'indiquin els ingressos i les despeses per conceptes.



e) Indicació, si procedeix, de l'ajuda rebuda d'altres entitats privades o
públiques per al projecte en qüestió.

En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder de l'Ajuntament, el
sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de dos anys des de l'acabament
del procediment a què corresponguin, podrà fer ús del seu dret a no presentar-lo, fent
constar la data i l'òrgan o dependència que van ser presentats o emès, i sempre que
no s'hagin produït modificacions als documents.
Si la sol·licitud no reunís els requisits exigits en la present ordenança o en la norma de
convocatòria, es requerirà l'interessat per tal que ho esmeni en el termini màxim i
improrrogable de 10 dies, amb indicació que, si no ho fa, se li considerarà desistit de la
seva sol·licitud, prèvia resolució dictada en els termes previstos en el article 21 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques –LPACAP-, d'acord amb el prescrit a l'article 68 de la mateixa Llei.
4t.- Una vegada presentades les sol·licituds es procedirà de la següent manera:
 a) L'òrgan instructor, que serà el que indiqui les bases reguladores, podrà
sol·licitar els informes que consideri necessaris per resoldre o que siguin exigits
per les bases corresponents.
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CINQUÈ.- Procediment de concessió
1r.- El procediment ordinari de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de
concurrència competitiva, és a dir, mitjançant la comparació de les sol·licituds
presentades, amb l'objectiu d'establir una prelació entre les mateixes, d'acord amb els
criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria
corresponents, i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit
disponible, aquelles que hagin obtingut una major valoració en aplicació els esmentats
criteris.
2n.- El procediment per a la concessió de les subvencions s'iniciarà sempre d'ofici,
mitjançant convocatòria aprovada per l'Alcaldia, a través de la qual s'aprovaran també
les bases reguladores de la concessió de les diferents subvencions, d´acord amb l
´article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en la seva
redacció donada per la Lli 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector
Públic i altres mesures de reforma administrativa -LRSP- .
Amb l'aprovació de les bases reguladores de les subvencions s'haurà d'autoritzar la
despesa corresponent en els termes previstos en el RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
3r.- Una vegada publicades les bases es podran presentar les sol·licituds de subvenció
mitjançant instància dirigida a l'Alcalde-President / Alcaldessa Presidenta de
l'Ajuntament de Torrelles de Foix, acompanyada dels següents documents amb
caràcter general i dels quals exigeixi cada una de les bases de subvencions:
 a) NIF del sol·licitant.



b) Valoració de les sol·licituds d'acord amb els criteris, formes i prioritats
previstos en les bases reguladores de la subvenció corresponent o, en el seu
cas, en la convocatòria.



L'esmentada valoració es realitzarà per un òrgan col·legiat integrat pels
membres que s'indiquin a les bases reguladores. L'òrgan col·legiat elevarà
informe a l'òrgan instructor, en el qual es concretarà el resultat de l'avaluació
efectuada.



c) L'òrgan instructor, en vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat,
formularà proposta de resolució, degudament motivada, a l'òrgan competent
per a la resolució, qui resoldrà en un termini de quinze dies des de la data
d'elevació de la proposta.



d) La resolució haurà d'expressar:
o

- El sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la
concessió de la subvenció i la seva quantia, amb indicació de la seva
avaluació i els criteris de valoració seguits per realitzar-la.

o

- La desestimació expressa de la resta de sol·licituds presentades, si
procedeix.

SISÈ.- Concessió directa de subvencions
Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions:
1a.- Les previstes nominativament en el pressupost general de l'Ajuntament.
El pressupost municipal contindrà el nom del beneficiari, l'objecte de la subvenció i la
seva quantia.
En les bases d'execució del pressupost s'indicaran les subvencions d'aquest tipus, que
es formalitzaran mitjançant Conveni en el qual es determinarà la forma de pagament i
la justificació de la subvenció.
Que l'article 22 de la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre,
preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes
nominativament als pressupostos municipals, de conformitat amb allò establert als
convenis i a la normativa reguladora de les mateixes: "S'entén per subvenció prevista
nominativament als Pressupostos Generals de l'Estat aquella en què almenys la seva
dotació pressupostària i beneficiari apareguin determinats en els estats de despesa del
Pressupost. L'objecte d'aquestes subvencions haurà de quedar determinat
expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de concessió
que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica del
corresponent crèdit pressupostari".
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La resolució de concessió de la subvenció comportarà el compromís de despesa
corresponent.
5è.- El termini màxim per resoldre i notificar la concessió de la subvenció no podrà
excedir, amb caràcter general, els sis mesos, computats a partir de la publicació de la
convocatòria corresponent.
No obstant això, podrà ser superior quan una norma amb rang de llei l'estableixi o així
estigui previst en la normativa de la Unió Europea.
El venciment del termini anterior sense que s'hagi notificat la resolució de concessió
suposarà la desestimació de la sol·licitud per silenci administratiu.

SETÈ.- Obligacions dels beneficiaris
Les obligacions dels beneficiaris són les següents:
1a.- Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
2a.- Justificar davant de l'Òrgan concedent o l'Entitat col·laboradora, en el seu cas, el
compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el
compliment de la finalitat que determinin la concessió o gaudi de la subvenció.
3a.- Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent o
l'Entitat col·laboradora, si escau, així com qualssevol altres de comprovació i control
financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com
comunitaris, aportant quanta informació li sigui requerida a l'exercici de les actuacions
anteriors.
4a.- Comunicar a l'Òrgan concedent o a l'Entitat col·laboradora l'obtenció d'altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
5a.- Acreditar, anteriorment a dictar-se la proposta de resolució, que es troba al corrent
en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
6a.- Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
degudament auditats, en els termes exigits per la Legislació mercantil i sectorial,
aplicable al beneficiari en cada cas.
7a.- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclòs el
document electrònic, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
8a.- Donar l'adequada publicitat de caràcter públic del finançament de programes,
activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció.
9a.- Si s'estigués en curs d'alguna de les causes de reintegrament, s'haurà de procedir
al reintegrament de la quantia rebuda.
VUITÈ.- Justificació i cobrament
1r.- Per percebre la subvenció serà necessari presentar l'Ajuntament, a més de la que
s'exigeixi en les bases reguladores corresponents, la següent documentació:
 a) Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l'Alcalde / Alcaldessa, sol·licitant
el pagament de la subvenció, indicant el número de compte al qual s'hagi
d'efectuar la transferència.


b) Memòria de l'activitat realitzada.



c) Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de
la despesa.



d) Certificats acreditatius que el beneficiari es troba al corrent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.
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2a.- Aquelles, l'atorgament del qual o quantia vinguin imposats a l'Administració per
una norma amb rang legal, que seguiran el procediment de concessió que els resulti
d'aplicació d'acord amb la seva pròpia normativa.
3a.- Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en les quals s'acreditin
raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o d'altres degudament
justificades que dificultin la seva convocatòria pública.



e) Acreditació que s'ha inserit en la publicitat de les activitats subvencionades
(programes, llibres, cartells anunciadors, falques publicitàries), o en la
contraportada i primera pàgina de la publicació subvencionada, el patrocini de
l'Ajuntament de Torrelles de Foix.



f) Acreditació que no reben altres subvencions per a la mateixa finalitat, i en cas
de percebre-les, indicar el seu import, l'organisme concedent i, així mateix, que
la subvenció concedida per l'Ajuntament, aïlladament o en concurrència amb
altres subvencions o ajuts, no supera el cost de l'activitat que ha de
desenvolupar el beneficiari.

La documentació justificativa s'haurà de presentar en el termini d'un mes des de
l'acabament de l'activitat subvencionada, llevat que en la convocatòria s'estableixi un
altre d'específic.

DESÈ.- Finançament de les activitats subvencionades
1r.- Les bases reguladores de les subvencions podran exigir un import de finançament
propi per cobrir l'activitat subvencionada. En l'esmentat cas, l'aportació de fons propi al
projecte o acció subvencionada haurà de ser acreditada en el moment de la justificació
de la subvenció amb indicació de l'import, procedència i aplicació de l'esmentat fons a
les activitats subvencionades.
2n.- L'import de les subvencions en cap cas no podrà ser de tal quantia que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos,
superi el cost de l'activitat subvencionada.
3r.- Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la
subvenció, i en tot cas l'obtenció concurrent d'altres aportacions fora dels casos
permesos en les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució
de la concessió, en els terminis establerts en la normativa reguladora de la subvenció.
ONZÈ.- Publicitat de les subvencions concedides.
1r.- La publicitat de les subvencions concedides es realitzarà d´acord amb els articles
18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en la seva
redacció donada per la Lli 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector
Públic i altres mesures de reforma administrativa -LRSP- .
DOTZÈ.- Infraccions i Sancions
Les infraccions i sancions són les previstes en el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
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NOVÈ.- Reintegrament
Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de
demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s'acordi la
procedència del reintegrament, o la data en què el deutor ingressi el reintegrament si
és anterior a aquesta, i en la quantia fixada a l'article 38.2 de la Llei General de
Subvencions, en els casos establerts a l'article 37.1 de la Llei General de
Subvencions, en la seva redacció donada per la Disp. Final 11 de la Llei 3/2017 , de 27
de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 -LPGE 2017-.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
En tot el no previst en la present ordenança serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 15 de maig de 2018 i que ha quedat definitivament aprovada en data 17
de juliol de 2018, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Dono fe
El Secretari-Interventor
Marc Ballester Pla
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Vist-i-plau
L’Alcalde
Sergi Vallès Domingo

