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AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN

Anunci d’aprovació definitiva ordenança reguladora subvencions

Exp. 94/2018

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a
definitiu  l’Acord  plenari  inicial  aprovatori  de  la  Modificació  d’ordenança  municipal  Reguladora  De
Subvenciones, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del
previst en l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 65 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny.

“Modificar l’ordenança municipal reguladora de les subvencions en l’Article 20 que quedarà redactat com
segueix:

Article 20
Per a percebre les subvencions atorgades d’acord amb les prescripcions d’aquesta ordenança s’ha d’haver
realitzat l’activitat subvencionada i s’ha de presentar a l’ ajuntament abans del 15 de desembre de l’any en
curs, la següent documentació:

a) Memòria detallada de l’activitat realitzada

b) Relació de les despeses realitzades i de les factures originals satisfetes”

Quedant el redactat final de l’ordenança reguladora de subvencions un cop incorporada la modificació:

“Ordenança general reguladora de les subvencions

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions té com a objecte la regulació general de les
subvencions atorgades per les Administracions públiques.

L’article 3.1.b) d’aquesta llei inclou a les entitats que integren l’Administració Local en l’àmbit d’aplicació
subjectiva, imposant l’article 9 l’obligació d’aprovar amb caràcter previ a l’atorgament de les subvencions, les
bases reguladores de concessió en els termes establerts en la Llei.

L’article 17.2 de la Llei prevéu que les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals
s’hauran d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a traves d’una ordenança general de
subvencions o per mig d’una ordenança especifica per a les diferents modalitats de subvencions.

Pels  motius  exposat,  s’ha considerat  convenient  elaborar  una  Ordenança  general  de Subvencions  que
contempli les activitats de tipus social, cultural i esportiu, i altres, la convocatòria de les quals són les més
freqüents  en l’àmbit  municipal,  donat  el  seu  caràcter  complementari  dels  serveis  públics  tradicionals,  i
d’aquesta forma, complir amb l’obligació legal imposada.

CAPÍTOL I
Disposicions generals
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Article 1
La  present  ordenança  té per  objectiu regular  i  fixar  els  criteris  i  el  procediment  per  a  la  concessió de
subvencions dins l’àmbit del municipi de Vielha e Mijaran, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
tendint a definir uns objectius i garantir als ciutadans i a les entitats, en igualtat de condicions, l’accés a
aquestes prestacions per a serveis i activitats, que complementin o supleixin les prestacions atribuïdes a la
competència local.

Article 2
Es considera subvenció qualsevol ajut directe o indirecte, valorable econòmicament a càrrec del pressupost
de l’ Ajuntament, que atorgui la corporació, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els
requisits següents:

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b)  Que  el  lliurament  estigui  subjecte  al  compliment  d’un  determinat  objectiu,  l’execució  d’un  projecte,
l’execució d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència
d’una situació, en el benentès que el beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals que se’n
derivin.

c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat
d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.

Article 3
La concessió i gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis següents:

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per la Corporació.

c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

El procediment ordinari de concessió de les subvencions serà la concurrència competitiva sens perjudici
que, excepcionalment i sempre que així es prevegi a les bases reguladores, s’apliquin procediments de
prorrateig entre els beneficiaris i, sense perjudici de l’aplicació dels procediments de concessió directa en els
termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre i a l’article 10 de la present ordenança.

A més a més l’atorgament de les subvencions tindrà caràcter voluntari i eventual, són lliurament revocables i
reduïbles en tot moment, no generaran cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors (salvat
que s’hagin concedit amb caràcter de despeses plurianuals), no es poden al·legar com a precedent, no
representarà  en  cap  cas  el  100  per  cent  del  cost  de l’activitat  que es  subvenciona  i  no  serà  exigible
l’augment o la revisió de la subvenció.

En tot cas, l’ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol
mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o entitats subvencionades.

Article 4
Seran nuls els acords de subvencions que obeeixin a mera liberalitat.

CAPÍTOL II
Beneficiaris
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Article 5
Tindran la consideració de beneficiaris de les subvencions les persones físiques que realitzi l’activitat que va
originar l’atorgament o que legitimitzi la seva concessió.

També les persones jurídiques i els seus membres, que s’hagin compromès a realitzar la totalitat o part de
les activitats que fonamentin la concessió de la subvenció en nom i per compte de la persona jurídica.

Així mateix podran ser beneficiaris les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades,
les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o de patrimoni separat que, encara que no
tinguin  personalitat  jurídica,  puguin  dur  a  terme  projectes  o  activitats  que  motivin  la  concessió  de  la
subvenció.

Amb caràcter preferent els beneficiaris hauran d’acreditar la seva residència en el municipi.

Excepcionalment entitats i associacions sense finalitat de lucre domiciliades fora del municipi, que realitzin
activitats esporàdiques a Vielha e Mijaran,  sempre i  quan reuneixin i  compleixin la resta de condicions
fixades en la present ordenança.

CAPÍTOL III
Activitats objecte de subvenció

Article 6
Són  subvencionables  les  activitats  programades  que  es  realitzin  fins  el  dia  30  de  novembre  de  l’any
corresponent o en les dates que en el seu cas es determinin justificadament en les bases especifiques de
cada  convocatòria,  a  exempció  d’aquelles  activitats  que  es  realitzin  relacionades  amb el  curs  escolar,
activitats realitzades dins 1’àmbit territorial del municipi dirigides a la participació de tota la comunitat en
àrees tals com:

Esports.  Les  despeses derivades de l’organització d’actes  i  activitats  esportives  o  relacionades amb la
promoció  de l’esport,  i  preferentment  els  de base i  els  actes  excepcionals  o  de gran transcendència  i
tradició.

Música. Els espectacles de música clàssica, cançó, formacions corals, jazz, rock, folk, bandes, etc.

Cultura. Qualsevol activitat cultural programada relacionada amb les arts, ciències, lletres, especialment les
d’animació  sòcio-cultural,  destinades  al  foment  de  la  creativitat  d’artistes  locals  i  de  participació  de  la
comunitat.

Joventut.

a) Activitats d’animació sòcio-cultural.
Setmanes de joventut.
Animació en centres d’ensenyament.
Programes destinats a cases de joventut.
Concursos, exposicions, i altres activitats d’animació.

b) Programa d’informació i assessorament que facilitin la inserció social i la recuperació dels joves en l’àmbit
de:
La delinqüència.
La drogoaddicció.
La sexualitat, etc.
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c) Activitats d’estiu infantils i juvenils.

d) Cursos de formació de monitors i animadors.

e) Elaboració i/o edició d’estudis relacionats amb el món juvenil.

f) Revistes de joventut.

Serveis  socials.  Les  activitats  preventives,  rehabilitadores  o  assistencials  encaminades  a  l’atenció  i  la
promoció del benestar de la família, de la infantesa de l’adolescència, de la vellesa, de les persones amb
disminucions  físiques,  psíquiques  o  sensorials;  la  prevenció  de  tota  mena  de  drogodependències  i  la
reinserció social dels afectats; les ajudes en situació d’emergència social, etc.

Turisme
Qualsevol activitat destinada al foment del turisme en el municipi, així com el foment del municipi fora del
mateix.

Festes
Qualsevol activitat relacionada amb les festes tradicionals i activitats festives que complementin les activitats
festives municipals.

Educació

Activitats per la formació d’alumnes, funcionament de les APAS, i altres activitats dirigides al sector educatiu.

Medi ambient
Activitats per la protecció del medi ambient urbà i natural i la promoció de qualsevol tipus d’activitat dirigida
especialment a aquesta protecció. Així com activitats formatives, d’informació i participació de veïns.

Cooperació
Activitats  dirigides  a  aconseguir  projectes  de  cooperació  local,  o  d’àmbit  superior  al  local,  així  com
campanyes de sensibilització per la població local.

Altres
Qualsevol altra activitat que afavoreixi l’atractivitat i competitivitat de l’activitat econòmica del Municipi.

Article 7
No seran subvencionables:

a) Activitats que tinguin lloc fora de l’àmbit territorial del municipi, excepte quan siguin 

b) Les despeses derivades del funcionament (lloguers, telèfons, llum, nòmines de personal, etc).

CAPÍTOL IV
Procediment de sol·licitud

Article 8
1.  Les quantitats  màximes per  a atendre les activitats subvencionables seran les que anualment el  ple
consigni en el pressupost.
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2. L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres
Administracions públiques i altres ajudes, ingressos i recursos que pugui percebre, no podrà ultrapassar el
cost de l’activitat subvencionada.

3. Com a regla general l’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat subvencionada.
En els casos en que s’ultrapassi aquest límit, en l’expedient s’haurà de justificar la necessitat de fer-ho.

Article 9
La concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs, es la forma ordinària de concessió de les
subvencions.

Conjuntament o prèviament a la convocatòria l’Ajuntament aprovarà i publicarà les Bases especifiques del
concurs durant el primer trimestre de cada any, excepte les subvencions a activitats que tinguin un cicle
d’execució diferent, en que les bases s’aprovaran i publicaran en el seu inici.

En el concurs es convocaran dos procediments, un durant el primer trimestre de l’any i un altres durant el
tercer trimestre de l’any, totes les sol·licituds presentades dintre del termini establert es resoldran en un acte
administratiu  a  favor  de  la  sol·licitud  o  sol·licituds  que  compleixin  els  requisits  previstos  a  les  Bases
específiques i obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració fixats a
les pròpies Bases.

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar l’import
total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida pressupostària o de la seva bossa de vinculació
jurídica. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determini en la convocatòria.

Les  bases reguladores de la concessió de les subvencions determinaran els  òrgans competents per  a
l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció.

Article 10
1. Les subvencions podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència ni la publicitat,
en els següents casos:

a)  Quan estiguin  consignades nominativament  en el  Pressupost  general  inicial  de l’ajuntament  o  en la
modificació de crèdits aprovades pel Ple.

b) Subvencions l’atorgament o la quantia de les quals vingui imposada a l’Administració per una norma de
rang legal.

c)  Subvencions  per  remeiar  situacions  d’emergència  o  d’urgència  quan  aquestes  situacions  siguin
incompatibles amb el tràmit de publicitat.

d) Amb caràcter  excepcional  aquelles altres subvencions en les quals  s’acreditin raons d’interès públic,
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública. 

2. Normalment la concessió directa es formalitzarà en un conveni.
En el corresponent conveni o, en el seu cas, en la resolució de concessió es fixaran, a més del beneficiari i
quantia de la subvenció, l’objecte, el termini i la forma de justificació.

Article 11
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Els  sol·licitants  a  què  es  refereix  l’article  5è.,  hauran  de  presentar,  dins  els  terminis  fixats  en  cada
convocatòria, la següent documentació mitjançant els impresos que després de cada convocatòria i durant
el termini de presentació de sol·licituds els seran facilitats pels serveis de l’ajuntament:

a) Instància individualitzada per cada activitat, amb identificació de qui la subscriu i del caràcter amb que ho
fa. 

b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari (amb expressió del seu DNI o NIF)

c) Memòria de l’activitat a subvencionar.

d) Pressupost total de l’activitat.

e)  Declaració  de  les  subvencions  obtingudes  per  a  la  mateixa  finalitat  i  compromís  de  comunicar  a
l’ajuntament les que s’obtinguin en el futur.

f) Compromís de complir les condicions de la subvenció.

g) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.

h)  Dades  bancàries,  on,  si  es  subvencionada  l’activitat  proposada,  es  podrà  transferir  l’import  de  la
subvenció.

i) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

j)  Declaració  de disposar  dels  llibres  comptables,  registres  diligenciats  i  altres  documents  degudament
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable.

k) Altra documentació que pugui establir-se a les bases reguladores de l’atorgament de la subvenció.

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,  que no podrà excedir  de 10 dies, per solucionar els defectes o
omissions  o per  ampliar  la informació.  En cas  de concurs  el  termini  haurà de ser  igual  per  a tots  els
concursants afectats.

Article 12
Els beneficiaris hauran de complir les obligacions que derivin de l’acte d’atorgament de la subvenció, així
com de les bases reguladores i, en tot cas, aquelles que es preveuen a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre.

Per a l’efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions amb les que s’ha concedit siguin
acceptades, sense reserves, pel beneficiari, en la forma i termini que assenyalin les Bases específiques o
l’acord de concessió.

Si el beneficiari no presentés la seva acceptació en el corresponent termini o formulés reserves respecte a
aquesta, l’ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini per a l’acceptació pura i
simple o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.

CAPÍTOL V
Criteris per a l’assignació de subvencions
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Article 13
A més a més dels criteris específics que es fixin per les bases de la convocatòria dins de cada àrea en
concret es consideraran bàsics per a l’atorgament de les subvencions els següents:

a) Interès general de l’activitat.

b) Dèficits d’activitats anàlogues.

c) Ajudar aquelles activitats que sense subvenció foren de difícil execució.

Article 14
1. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en el termini màxim de 3 mesos i la
manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà caràcter de desestimació.

2. Amb caràcter general el pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació de les justificacions
de l’activitat subvencionada.

3. Es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant justificants de part de l’obra o
activitat efectuada.

4. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació, s’efectuarà en casos puntuals
que s’hauran d’explicitar en les bases específiques o en l’acte de concessió. En aquest cas el termini per
presentar les justificacions serà el que s’hagi establert a les corresponents Bases específiques o a l’acte de
concessió.

5. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l’ajuntament es podrà efectuar la compensació del
pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari.

6.  En  els  casos  de  pagaments  a  compte  o  de  pagaments  anticipats  es  podran  exigir  garanties  als
perceptors,  per  assegurar  que  s’efectua  la  totalitat  de  l’obra  o  activitat  subvencionada  i  de  què  es
compleixen els objectius de la subvenció.

CAPÍTOL VI
Obligacions dels beneficiaris

Article 15 
Les  activitats  subvencionades  s’hauran  de  realitzar  abans  del  30  de  novembre  de  l’any  en  què  es
concedeixen, excepte aquelles en que en les bases especifiques de la convocatòria es determinin unes
altres dates de justificació o aquelles que es realitzin amb relació amb el curs escolar.

Article 16 
Tota subvenció atorgada queda sotmesa a la condició de fer  constar en la documentació i  propaganda
impresa de l’activitat l’expressió “amb el suport de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran”

Article 17 
No s’autoritzaran canvis de destinació de les subvencions donades.

Article 18
La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció per a una activitat implica el coneixement i acceptació
d’aquest ordenament i de les bases que regulen la concessió.
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Article 19
L’incompliment de les obligacions i determinacions contingudes en aquesta ordenança podrà donar lloc a la
revocació de la subvenció.

CAPÍTOL VII
Justificació i cobrament

Article 20
Per a percebre les subvencions atorgades d’acord amb les prescripcions d’aquest ordenament cal haver
realitzat l’activitat subvencionada i presentar a l’ajuntament abans del 15 de desembre de l’any en curs, la
següent documentació:

a) Memòria detallada de l’activitat realitzada.

b) Relació de les despeses realitzades i factures originals satisfetes.

Article 21
Les factures a què fa referència l’article anterior hauran de reunir els següents requisits:

a) Ser originals.

b) Estar datades durant l’any en què s’ha procedit la subvenció, i si es tracta d’una activitat puntual, amb la
data corresponent a la mencionada activitat.

c) Hi ha de constar el DNI o el número de llicència fiscal del perceptor.

d) Cal que hi consti el segell de la casa subministradora i la signatura.

Article 22

La documentació justificativa a que fa referència l’article 20 es presentarà dins els 30 dies següents de
realitzada l’activitat.

Disposició final
La  present  ordenança  consta  de  22  articles  i  una  disposició  final.  Entrarà  en  vigor  un  cop  aprovada
definitivament per l’ajuntament i publicat el text complet en el Butlletí Oficial de la Província, passat el termini
previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril.”

Contra el  present acord es podrà interposar recurs contenciós-administratiu,  davant la sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des de
l’endemà a la publicació del present anuncio de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la jurisdicció contenciós-administrativa.
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