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BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS 
I/O ASSOCIACIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE QUE DESENVOLUPIN 

ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA, L’ESPORT, 
L’EDUCACIÓ I LA NATURA. 

 
Article 1.- Objecte. 

Constitueix l’objecte d’aquestes bases específiques regular i fixar els criteris i el 
procediment per a la concessió de subvencions a les entitats i/o associacions 
sense ànim de lucre que desenvolupen activitats d’interès públic en l’àmbit de la 
cultura, l’esport, l’educació i la natura dins del terme municipal de Sant Llorenç de 
la Muga, sempre que es reuneixin les condicions i els requisits establers en les 
presents bases. 

Article 2.- Marc normatiu. 

Aquestes bases reguladores estan subjectes al que estableix la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei General de subvencions, i el Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis de l’ens 
locals. i la resta de normativa aplicable. 

Article 3.- Beneficiaris.  

Poden ser beneficiaris de les subvencions regulades per aquestes bases les 
entitats i associacions sense finalitat de lucre de Sant Llorenç de la Muga que 
reuneixin els següents requisits:  
-  Estar legalment constituïdes i estar inscrites al Registre d’Associacions de la 

Generalitat de Catalunya o registre equivalent segons el tipus d’entitat o les 
seves finalitats. 

-  Tenir domicili social a Sant Llorenç de la Muga. Excepcionalment, es podrà 
considerar beneficiària una entitat que no tingui els eu domicili social a Sant 
Llorenç de la Muga però que la seva activitat tingui un interès públic i inclusiu 
pels veïns de Sant Llorenç de la Muga de forma destacable.  

-  Haver desenvolupat durant l’exercici subvencionable activitats d’interès públic en 
l’àmbit de la cultura, l’esport, l’educació o la natura dintre del terme municipal de 
Sant Llorenç de la Muga o que afavoreixin de forma específica als veïns del 
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municipi. L’activitat subvencionable no ha de tenir caràcter lucratiu i ha de ser 
d’interès general per a la població.  

-  Estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb Hisenda i Seguretat Social.  
-  Fer constar a tota la documentació escrita i en els mitjans digitals tals com web 

i/o xarxes socials, que l’entitat i/o l’activitat concreta compta amb la 
colꞏlaboració de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, amb la impressió del 
nom i el logotip en el cas de publicitat impresa.  

-  Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, a fi que 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, si escauen per 
part de l'òrgan concedent.  

Article 4.- Caràcter de la subvenció. 

El procediment de concessió es regirà pel procediment reglat, mitjançant concessió 
directa, i es tramitarà basant-se en l’interès públic i pels principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació i eficiència. 

L’atorgament dels ajuts estarà limitat per les dotacions econòmiques establertes 
en el Pressupost de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga. 
 

Article 5.- Despeses subvencionables i quantia. 

Es consideren despeses subvencionables les despeses o costos directes que, 
sense cap dubte, responguin a la naturalesa de l’activitat o projecte subvencionat, 
siguin generades directament per la seva realització o produïdes en el seu 
desenvolupament, i s’efectuïn durant el seu període subvencionable, així com 
despeses corrents de funcionament de l’entitat. Amb caràcter general es 
consideraran despeses subvencionables les següents:  

Despeses corrents pel sosteniment de l’entitat: assegurances, quotes 
d’associació a federacions o agrupacions d’entitats, material fungible o no 
inventariable, despeses de manteniment de pàgines web o domini, despeses 
d’assessoria i/o gestoria... 

Despeses per l’organització de les activitats i/o projectes: compra de material, 
contractació de serveis externs, despeses de publicitat, despeses derivades 
d’activitats lúdiques i festives,... 
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També seran subvencionables les despeses per la compra de productes per la 
prevenció de la COVID-19 (mascaretes, gel hidroalcohòlic, pantalles, termòmetre 
infrarojos...). 

Totes les despeses hauran d’estar vinculades amb l’objecte social de l’entitat i 
hauran de complir en tot moment els requisits d’utilitat pública, interès social o 
promoció d’una finalitat pública. 

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:  

- Despeses bancàries  
- Àpats, aliments i begudes i refrigeris 
- Despeses de lloguer de locals permanents  
- Despeses no relacionades directament amb l’activitat o projecte  
- Despeses realitzades fora del període subvencionable 
- Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, 

ni els impostos sobre la renda  
- Despeses previstes com a no subvencionables en l’article 31 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre  

L’import màxim que es podrà concedir serà de 500,00 € per entitat o associació. 

L’import màxim d’aquesta línia de subvencions és de 3.000,00 €, i el seu 
reconeixement restarà condicionat a l’existència de consignació pressupostària. 

Article 6.- Solꞏlicituds  

Les solꞏlicituds d’aquests ajuts s’adreçaran a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la 
Muga, mitjançant la seu electrònica, adjuntant els models de solꞏlicitud que es 
publicaran amb la convocatòria. Les comunicacions i notificacions es faran 
exclusivament en forma electrònica. 

El termini de presentació de les solꞏlicitud serà de l’1 al 31 d’octubre del 2021. 

La presentació de les solꞏlicituds implicarà l’acceptació de les bases. 

S’haurà de presentar la solꞏlicitud en model oficial, que es farà públic amb la 
convocatòria. A les solꞏlicituds s’haurà d’adjuntar la següent documentació: 

- NIF de l’entitat beneficiaria (si no s’ha presentat anteriorment) 
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- DNI/NIF/NIE del representant legal de l’entitat (si no s’ha presentat 
anteriorment) 

- Fitxa d’alta de creditor  
- Memòria de l’activitat/s de l’entitat (Annex A) 
- Memòria econòmica justificativa de les despeses (Annex B) 
- Factures de les despeses per la qual es demana la subvenció i rebuts o 

documentació justificativa del seu pagament. Si amb la solꞏlicitud no 
s’acredita una despesa igual o superior a 500,00 €, es reconeixerà l’ajut fins 
al límit de l’import justificat. 

El període subvencionable és de l’1 d’octubre de 2020 al 30 de setembre de 2021. 

Article 7.- Tramitació. 

La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al Taulell d’Edictes 
electrònic de l’Ajuntament. Finalitzat el termini de presentació de solꞏlicituds es 
podrà requerir als solꞏlicitants perquè en el termini de 10 dies esmenin els errors 
subsanables en que puguin haver incorregut. 

Un cop avaluades les solꞏlicituds i la documentació presentada, es verificarà 
l’adequació de cada sol・licitud a les presents bases i als requisits de la 
convocatòria. La Junta de Govern Local resoldrà l’atorgament o la denegació de les 
sol・licituds presentades i l’import concedit en cada cas. Aquest acord es notificarà 
individualment a cadascun dels interessats, d’acord amb el previst en la legislació 
de procediment administratiu vigent. 

El criteri de concessió serà per ordre de presentació, sempre que es compleixin els 
requisits fixats en aquestes bases i fins que existeixi disponibilitat pressupostària. 

El termini màxim per a resoldre l’atorgament o denegació dels ajuts serà d’un mes a 
comptar del dia següent a la finalització del termini de presentació de les 
sol・licituds. La manca de resolució expressa dins d’aquest termini produeix 
efectes desestimatoris respecte a l’atorgament de l’ajut. 

Article 8.- Criteris d’exclusió. 

S’exclouran les sol・licituds que s’hagin presentat fora de termini, sense la 
documentació preceptiva o no s’hagi esmenat dins del termini concedit, que no 
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s’adeqüin als objectius de la convocatòria, que no compleixin les condicions 
necessàries per a ser seleccionades, o que es trobin en qualsevol de les altres 
causes d’exclusió previstes a la Llei 38/2003, General de Subvencions. 

Article 9.- Obligacions de les persones beneficiàries. 

Les persones beneficiàries dels ajuts objecte d’aquestes bases s’obliguen a: 

- Complir amb totes les condicions establertes en aquestes Bases i en la 
respectiva convocatòria. 

- Facilitar les actuacions de comprovació i control financer per part de 
l’Ajuntament, així com aportar la documentació complementària que es 
requereixi a tal efecte. 

 

Article 10.- Justificació i pagament de la subvenció. 

Les subvencions s’entendran justificades amb la presentació de la solꞏlicitud i la 
documentació preceptiva que s’exigeix en cada cas. 

L’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga s’obliga a fer el pagament de l’import 
dels ajuts concedits o el lliurament de les prestacions en el termini màxim d’un mes 
des del dia en que notifiqui la concessió de l’ajut al beneficiari. 

Article 11.- Retorn de la subvenció. 

En el cas que un cop ja ingressada la subvenció no es mantinguessin les 
condicions en virtut de les quals s’hagués atorgat, o es posés de manifest la 
inexactitud o falsedat de les dades aportades, el mateix òrgan de l’Ajuntament de 
Sant Llorenç de la Muga podrà acordar la revocació de la concessió i exigir al 
beneficiari el seu reemborsament parcial o total. 

Article 12.-  Règim sancionador 

Els beneficiaris de les subvencions estaran sotmesos a les responsabilitats i règim 
sancionador sobre infraccions administratives establertes en la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
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Article 13.- Protecció de dades de caràcter personal i transparència. 

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal 
dels solꞏlicitants seran tractades amb la finalitat de gestionar la solꞏlicitud, 
tramitació i control de les subvencions solꞏlicitades en el marc d'aquestes bases. 

D'acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, les dades dels beneficiaris de les 
subvencions es publicaran al portal de la transparència de l'Ajuntament de Sant 
Llorenç de la Muga. 
 

L’Alcaldessa. 
 

 


