SUBVENCIONS A LES ENTITATS VILAFANTENQUES
L’Ajuntament de Vilafant valora molt positivament la tasca de participació i de dinamització
cultural i social de les entitats, clubs i associacions vilafantenques, i per aquest motiu, a
banda dels serveis i material que se’ls ofereix, s’ha cregut oportú regular el sistema
d’assignació de subvencions econòmiques, establint una metodologia i uns criteris més
equitatius i públics.
Tanmateix, la utilització per part de les entitats dels equipaments municipals, adquireix
especial rellevància a l’hora de facilitar el desenvolupament de les activitats esportives,
culturals i educatives. Així doncs, la disposició dels equipaments cal valorar-la també des de
la perspectiva d’una aportació municipal vers les entitats que els utilitzen.
Els ajuts econòmics que l’Ajuntament de Vilafant destina a aquesta convocatòria tenen per
objecte recolzar les activitats, actes i projectes que es realitzaran al llarg de l’any, que
estiguin clarament dirigits a millorar la cohesió del nostre poble, fomentant els valors socials,
culturals, educatius i esportius de la ciutadania.
Es contempla a més, l’interès de les entitats, clubs i associacions per aportar i promoure
noves formes de participació, que impulsin la interrelació entre tots els vilafantencs.

BASES
1. Requisits per accedir a les subvencions
a. Només podran accedir a aquesta convocatòria, les entitats, clubs i associacions de
Vilafant.
b. Haver justificat les subvencions anteriors, si és el cas.
c. Estar al corrent del lliurament de la documentació administrativa a l’Ajuntament
(inscripció al Registre Municipal d’Entitats, assemblea constitutiva, NIF, estatuts de
l’entitat, renovació de càrrecs de la Junta Directiva, etc...)
d. Haver presentat l’acta de l’assemblea general de socis del darrer any, que
contempli l’aprovació de l’estat anual de comptes, atenent allò que s’estipula en els
estatuts de l’entitat.
e. Haver presentat el rebut de Responsabilitat Civil (justificatiu de la vigència d’aquesta
assegurança)
f. No trobar-se incursa en cap dels supòsits d’incapacitat establerts a l’article 13.2 de la
Llei 38/2003 General de Subvencions per poder ésser considerat beneficiari
d’ajuts públics.
g. Haver programat i portar a terme com a mínim una activitat durant l’any.
h. Només podran ser objecte de subvenció les activitats realitzades a Vilafant o
aquelles que de forma notòria impliquin una promoció destacada de Vilafant en àmbits
fora del municipi.
i. En el cas de les entitats esportives, haver presentat el llistat d’equips-categories, els
inscrits i si estan o no federats.
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En el cas que la documentació i/o justificants especificats en els punts anteriors no
s’haguessin lliurat prèviament a l’Ajuntament, les entitats ho faran en el moment de presentar
la sol·licitud de concurrència a la convocatòria.

2. Tipologies de destí i criteris de valoració de les subvencions
S’estableixen tres tipologies de classificació de les entitats.
2.1 Educatives: Associacions de mares i pares dels centres educatius del municipi.
Criteris de valoració generals (màxim 25 punts)
a. Grau d’incidència de les activitats dins del municipi, interès general i el seu impacte
en el conjunt de la població. (de 0 a 5 punts)
b. Es considerarà la quantitat d’activitats del calendari anual de l’entitat, el nombre de
persones a qui van dirigides i si també es destinen als vilafantencs en general. (de
0 a 5 punts)
c. Es valorarà l’organització directe d’activitats per a formar part del programa general
d’actes dels esdeveniments significatius organitzats per l’Ajuntament, com la
Mostra Gastronòmica, Festa Major, etc. (de 0 a 3 punts)
d. Aportació de recursos humans, material propi de l’entitat, grau d’autofinançament
de l’associació a cada una de les seves activitats. (de 0 a 4 punts)
e. Valoració general de les activitats realitzades durant el passat exercici, si s’escau.
(de 0 a 3 punts)
f. Es valorarà especialment l’increment del nombre d’activitats de l’entitat, en
especial les iniciatives que tendeixin a cobrir mancances d’activitats anàlogues.
(de 0 a 5 punts)

Criteris de valoració específics (màxim 40 punts)
a. Activitats pròpies de suport i programació dirigides a la comunitat educativa dels
respectiu centre. (de 0 a 25 punts)
b. Grau d’implicació en projectes educatius d’iniciativa municipal o d’altres d’interès
rellevant per la comunitat educativa del municipi. (de 0 a 15 punts)

2.2 Esportives: Clubs esportius vilafantencs, en les diverses modalitats d’esport.
Criteris de valoració generals (màxim 25 punts)
a. Nivell d’arrelament de l’entitat al municipi, així com el seu número d’associats i la
seva trajectòria. (de 0 a 4 punts)
b. Grau d’incidència de les activitats dins del municipi, interès general i el seu impacte
en el conjunt de la població.(de 0 a 4 punts)
c. Es considerarà la quantitat d’activitats del calendari anual de l’entitat, el nombre de
persones a qui van dirigides i la destinació preferent als vilafantencs en general.
(de 0 a 5 punts)
d. Es valorarà l’organització directe d’activitats per a formar part del programa general
d’actes dels esdeveniments significatius organitzats per l’Ajuntament, com la
Mostra Gastronòmica, Festa Major, etc. (de 0 a 2 punts)
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e. Aportació de recursos humans, material propi de l’entitat, grau d’autofinançament
de l’associació o club a cada una de les seves activitats. (de 0 a 4 punts)
f. Valoració general de les activitats realitzades durant el passat exercici, si s’escau.
(de 0 a 2 punts)
g. Es valorarà especialment l’increment del nombre d’activitats de l’entitat, en
especial les iniciatives que tendeixin a cobrir mancances d’activitats anàlogues.
(de 0 a 4 punts)
Criteris de valoració específics (màxim 40 punts)
a. Foment general de l’esport base. (de 0 a 10 punts)
b. Organització d’esdeveniments esportius, com ara campionats o actes de diferent
nivell dels diferents esports, que aportin un plus a Vilafant. (de 0 a 5 punts)
c. Nombre d’esportistes que participen a la entitat. (de 0 a 15 punts)
d. Nombre de grups federats en les diferents categories. (de 0 a 5 punts)
e. Valoració del programa esportiu: tipus d’activitat, experiència organitzativa,
estructura, objectius i planificació de la temporada. (de 0 a 5 punts)

2.3 Socioculturals: Entitats culturals i veïnals vilafantenques i aquelles que actuïn amb
finalitats solidàries i/o benèfiques.
Criteris de valoració generals (màxim 25 punts)
a. Nivell d’arrelament de l’entitat al municipi, així com el seu número d’associats i la
seva trajectòria.(de 0 a 3 punts)
b. Grau d’incidència de les activitats dins del municipi, interès general i el seu impacte
en el conjunt de la població.(de 0 a 4 punts)
c. Es considerarà la quantitat d’activitats del calendari anual de l’entitat, el nombre de
persones a qui van dirigides i la destinació preferent als vilafantencs en general.
(de 0 a 4 punts)
d. Es valorarà l’organització directe d’activitats per a formar part del programa general
d’actes dels esdeveniments significatius organitzats per l’Ajuntament, com la
Mostra Gastronòmica, Festa Major, etc. (de 0 a 2 punts)
e. L’Ajuntament també tindrà en compte la projecció i el ressò que una activitat pugui
tenir fora del municipi. (de 0 a 3 punts)
f. Aportació de recursos humans, material propi de l’entitat, grau d’autofinançament
de l’associació o entitat a cada una de les seves activitats. (de 0 a 3 punts)
g. Valoració general de les activitats realitzades durant el passat exercici, si s’escau.
(de 0 a 2 punts)
h. Es valorarà especialment l’increment del nombre d’activitats de l’entitat, en
especial les iniciatives que tendeixin a cobrir mancances d’activitats anàlogues.
(de 0 a 4 punts)

Criteris de valoració específics (màxim 40 punts)
a. Interès general de l’activitat, programacions estables, implantació social i cultural
de la entitat. (de 0 a 15 punts)
b. Promoció d’activitats relacionades amb la cultura popular catalana. (de 0 a 10
punts)
c. Foment dels valors socials: cohesió, promoció, ajuda, solidaritat. (de 0 a 15 punts)
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3. Activitats participatives
S’estableix el Criteri de participació (màxim 35 punts), que serà comú a les tres tipologies
de classificació, destinat a valorar la presència de les entitats en activitats conjuntes.
a. La concurrència, com entitats formalment adherides, a les reunions de la Comissió de
Festes i Actes Socials convocades durant l’any. (de 0 a 3 punts)
b. La col·laboració i/o participació activa en els diferents actes i esdeveniments
organitzats per la Comissió de Festes al llarg de l’any. (de 0 a 12 punts)
c. Participació en la cavalcada de Reis amb una carrossa o aportant un element de
similars connotacions a la desfilada. Es valoraran entre altres, els aspectes
relacionats amb la presentació i ambientació de la carrossa. (de 0 a 10 punts)
d. La participació, aportant recursos humans, en actes i esdeveniments organitzats
directament per l’Ajuntament, atenent les demandes que es puguin fer en cada ocasió
a les entitats, clubs i associacions del municipi. (de 0 a 10 punts)

4. Sol·licitud de subvenció
Presentar dins el termini previst a la convocatòria anyal de la subvenció, una memòria
inicial, emprant el formulari de sol·licitud de subvenció model que es publicarà a la web a
l’apartat d’entitats i associacions, que contingui la següent informació:
a. Calendari d’activitats i esdeveniments que es duran a terme durant l’any vinent i pels
quals es demani subvenció, indicant títol de l’activitat, data aproximada, lloc i petita
descripció de l’activitat.
b. Pressupost anual d’ingressos i despeses, tant de les activitats que se sol·licita
subvenció com les generals de l’entitat.

5. Quantificació i distribució de les subvencions
L’Ajuntament preveurà una consignació en el Pressupost ordinari anual, que es farà pública
una vegada aprovat definitivament el Pressupost Municipal, destinada a subvencionar les
entitats vilafantenques que acompleixin els requisits per accedir a la convocatòria.
La subvenció atorgada a una entitat que hagi concorregut a la convocatòria de subvenció pot
ésser objecte de reducció pels següents supòsits :
1 - Gaudir de la utilització gratuïta d'un equipament o local públic de manera continuada.
2 - Rebre ajuts extraordinaris diferents d'aquesta convocatòria de subvencions per a les
entitats.
3 - Provocar a l'Ajuntament una despesa extraordinària motivada per una activitat o
esdeveniment propi de l'entitat.

6. Resolució i comunicació de les subvencions
Una vegada verificada la conformitat de la documentació presentada, l’Ajuntament procedirà
a valorar les sol·licituds, d’acord amb els criteris de valoració previstos en aquestes Bases.
En el termini màxim del 30 d’abril, la Junta de Govern Local adoptarà la corresponent
resolució de concessió de les subvencions per l’any en curs.
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L’Ajuntament de Vilafant informarà a les entitats mitjançant correu-e de l’import concedit,
l’import a justificar i els terminis de justificació i pagament d’acord amb les presents bases.
Així mateix, farà públiques les subvencions concedides a les entitats a la plana web
municipal.

7. Obligacions de les entitats
a. Informar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres ajuts o subvencions.
b. En qualsevol moment, comunicar a l’Ajuntament els canvis i modificacions, si són
substancials, del pressupost d’ingressos (canvis superiors al 20% del pressupost, o
ingressos no previstos) i també les anul·lacions d’activitats i/o canvis de dates,
respecte a la memòria presentada a principis d’any.
c. Comunicar, també en qualsevol moment, les noves activitats que no haguessin estat
previstes en la memòria presentada a principis d’any.
d. Conservar els documents justificatius de les subvencions rebudes com a mínim
durant 5 anys.
e. Fer constar a la difusió dels actes i esdeveniments l’escut de l’Ajuntament de
Vilafant com a col·laborador, i si fos el cas, també el de Ràdio Vilafant

8. Pagament de les subvencions
El pagament de les subvencions s’efectuarà en dues parts.
La primera (50%) s’abonarà entre els mesos de maig a juny i l’altra (50%) entre desembre de
l’any en curs i febrer del següent any, que quedarà condicionada al lliurament previ de la
memòria final i comprovants justificatius, d’acord amb allò que es preveu a l’apartat 9 de
justificació.
No seran objecte de subvenció les activitats no realitzades, les que no s’ajustin a les
descripcions que s’hagin detallat en la memòria inicial adjunta a la sol·licitud, ni les noves
que no s’hagin notificat prèviament.
L’Ajuntament no subvencionarà més del 50% del cost de cada activitat.

9. Justificació de la subvenció
Criteris de justificació de les despeses
a. Només s’acceptaran els documents justificatius de despeses consistents en factures o
tiquets de caixa, amb els requisits legals que estableix la normativa vigent i a nom de
l’entitat beneficiària. Caldrà tenir els originals a disposició de l’Ajuntament quan els
sol·liciti.
b. Quedaran exclosos els justificants de despeses que no mantinguin una relació directa
amb les subvencions concedides, així com les despeses de lloguers, manteniment,
llum i similars.
Presentació de justificants
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a. El lliurament de la documentació justificativa es podrà fer entre l’1 de novembre de
l’any en curs i el 31 de gener de l’any següent, utilitzant el formulari model que es
publicarà a la pàgina web a l’apartat d’entitats i associacions.
b. La documentació a presentar serà :
Documents justificatius corresponents a les activitats subvencionades i les
despeses generals de l’entitat, d’acord amb el punt anterior de criteris.
Relació dels documents anteriors, i si és el cas, ordenada per cada una de les
activitats realitzades objecte de subvenció. En aquesta relació s’hi farà constar
també l’import dels ingressos obtinguts en cada activitat.
Breu memòria final de les activitats dutes a terme, amb una avaluació general
de les mateixes.
Justificació de la difusió realitzada.
c. Tota la documentació es lliurarà via registre municipal d’entrada.

10.

Règim jurídic i altres conceptes

a. En tot allò no previst en aquestes Bases serà d’aplicació el què preveuen les Bases
d’execució del Pressupost municipal i, en el seu defecte, 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 general de subvencions, i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
b. L’Ajuntament es reserva la facultat de resoldre tots aquells dubtes d’interpretació que
puguin plantejar-se com a conseqüència de l’aplicació de les presents bases.
c. Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província i a la pàgina web de
l’Ajuntament de Vilafant (www.vilafant.com).

Disposició derogatòria
A partir de l’aprovació de les presents bases, resten derogats tots aquells pactes relatius a
l’assignació de subvencions econòmiques continguts en els convenis signats amb anterioritat
entre l’Ajuntament i les entitats, clubs i associacions vilafantenques.
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