BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES
ENTITATS, CLUBS I ASSOCIACIONS DE VILAFANT
1. Requisits per accedir a les subvencions
a. Només podran accedir a aquesta convocatòria, les entitats, clubs i
associacions de Vilafant sense ànim de lucre
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 pagament de l’assegurança 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. Així com tenir de totes les persones que puguin
estar en contacte amb menors els corresponents Certificats de penals negatius
de Delictes Sexuals.
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. Haver presentat la Declaració responsable de Compliment
j. L’entitat no pot tenir un benefici (diferència positiva entre ingressos i
despeses) superior al 25% del total dels ingressos.
k. En el cas de les entitats esportives, haver presentat el llistat d’equipscategories, els inscrits i si estan o no federats.
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.
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El Ple municipal, en sessió del dia 1 d’abril de 2020, ha acordat aprovar les
bases reguladores de les subvencions a les entitats, clubs i associacions de Vilafant,
les quals es transcriuen a continuació.
Aquestes bases es sotmeten a informació pública, pel termini de vint dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present Edicte al Butlletí oficial
de la província. En el supòsit que no es presentin al·legacions en el transcurs del
període d’informació pública, les bases quedaran aprovades definitivament.
Els terminis establerts en aquest Edicte i en les presents bases resten
suspesos en aplicació de la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, mentre perduri la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
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EDICTE
Aprovació de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions a les entitats,
clubs i associacions de Vilafant

2.1 Subvenció a entitats esportives:
Es dedicaran 6.200€, en forma de concurrència a l’accés i en competència en
l’assignació, entre les entitats esportives que s’hi presentin. L’import màxim que pot
rebre una entitat és de 3.200€.
Puntuació:
 Presentació del Projecte Esportiu de l’entitat (objectius, coordinació
esportiva i organigrama tècnic, filosofia i pla d’activitats, metodologia,
seguiment i avaluació del projecte, promoció dels valors transversals lligats a
l’esport, assegurança d’accidents i de responsabilitat civil): 5 punts
 Foment de l’esport base: tenir equips amb jugadors menors de 12 anys
(esports d’equips) o un 15% (esport individual) de jugadors de 12 o menys
anys, 10 punts
 Foment de la integració: tenir esportistes o entrenadors/es amb
minusvalidesa acreditada suposa 5 punts.
 Número d’esportistes federats: 1 punt (de 0 a 10), 3 (11-50), 5 (50-90) i 6
punts (més de 90)
 Paritat masculina-femenina entre jugadors/es: 50-50% (6 punts), 60-40% (4
punts), 75-25% (2 punts)
 Activitats puntuals fora de les competicions, lligues, exàmens, etc.: 1 punt per
cada puntual (màx. 10 punts)
 Activitats organitzades per les pròpies entitats (autofinançades amb recursos
humans i econòmics propis) dins la Festa Major, Festa del Carme i Fira de 0 a
15 punts (5 punts per activitat). Si fan una activitat conjunta amb una altra
entitat 2 punts addicionals (màxim 6 punts). Si l’activitat es fa per St. Cebrià, el
16 de setembre (i fora de la Festa Major) es donaran 2 punts adicionals.
L’Ajuntament és qui decidirà si l’activitat s’hi podrà incloure al programa.
 Duu el nom de Vilafant al nom de l’entitat (2 punts)
 Cavalda de Reis: organització de carrossa pròpia i/o comparsa 5 punts
2.2 Subvenció a entitats escolars:
Es dedicaran 3.600€, en forma de concurrència a l’accés i en competència en
l’assignació, entre les entitats escolars que s’hi presentin. L’import màxim que pot
rebre una entitat és de 1.300€.
Puntuació:
 Número d’alumnes associats respecte el total d’alumnes del centre educatiu:
10 punts (fins 90%), 9 punts (fins 85%), 7 punts (fins 70%) i 5 punts (fins 65%)
 Activitats Extraescolars: 2 punts (màxim 10 punts)
 Activitats puntuals: 1 punt per cada puntual (màx. 10 punts)
 Activitats organitzades per les pròpies entitats (autofinançades amb recursos
humans i econòmics propis) dins la Festa Major, Festa del Carme i Fira de 0 a
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S’estableixen tres tipologies de classificació de les entitats: escolars, esportives i
socioculturals.
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2. Tipologies de destí i criteris de valoració de les subvencions

Es dedicaran 7.000€, en forma de concurrència a l’accés i en competència en
l’assignació, entre les entitats sòcioculturals que s’hi presentin. L’import màxim que pot
rebre una entitat és de 1.500€.
Puntuació:
 Presentació del Projecte de l’entitat (objectius, metodologia, filosofia i pla
d’activitats, seguiment i avaluació, promoció de valors): 5 punts
 Activitats organitzades per les pròpies entitats (autofinançades amb recursos
humans i econòmics propis) dins la Festa Major, Festa del Carme i Fira de 0 a
15 punts (5 punts per activitat). Si fan una activitat conjunta amb una altra
entitat 2 punts addicionals (màxim 6 punts). Si l’activitat es fa per St. Cebrià, el
16 de setembre (i fora de la Festa Major) es donaran 2 punts adicionals.
L’Ajuntament és qui decidirà si l’activitat s’hi podrà incloure al programa.
 Activitats puntuals: 1 punt per cada activitat (màx. 10 punts) i si és de
promoció de la història, geografia, identitat o cultura vilafantenca 1 punt
addicional (màxim 6 punts).
 Ràtio d’activitats lliures-gratis respecte les que es cobra: Si no es fa cap
activitat gratuita 1 punt. Si el nombre de gratuites és igual o menor que les
pagant 2 punts, si són majors 3 punts. Si totes les activitats són gratuites 4
punts.
 Duu el nom de Vilafant al nom de l’entitat (2 punts)
 Foment interès sociocultural per a menors de 16 anys (fent-hi activitats
especialment adreçades, fomentant-hi la participació i l’associacionisme): 4
punts
Cavalda de Reis: organització de carrossa pròpia i/o comparsa 5 punts
3. Col·laboracions de les entitats a esdeveniments municipals
Activitats municipals: Fira Conill, Vila educadora, Cavalcada de Reis, Festa Major,
Festa del Carme i Festa de la Vellesa
Es dedicaran 3.000€ entre les entitats que ho sol·licitin i certifiquin la seva participació
(amb corroboració municipal). Es preveu que el total de totes les tasques i persones
necessàries suposarà aproximadament 450 hores i es repartirà proporcionalment.
Les activitats municipals són:
 De l’any en curs: Cavalcada de Reis, Fira Conill, Festa Vellesa, Vila
educadora
 De l’any anterior: Festa del Carme i Festa Major
La sol·licitud i la justificació es farà segons els punts núm. 8 i 9 de les bases.
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2.3 Subvenció a entitats sòcioculturals:
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15 punts (5 punts per activitat). Si fan una activitat conjunta amb una altra
entitat 2 punts addicionals (màxim 6 punts). Si l’activitat es fa per St. Cebrià, el
16 de setembre (i fora de la Festa Major) es donaran 2 punts adicionals.
L’Ajuntament és qui decidirà si l’activitat s’hi podrà incloure al programa.
Cavalda de Reis: organització de carrossa pròpia i/o comparsa 5 punts

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.
c. Tipologia de formularis de sol·licitud: es posaran a disposició de les entitats
5 tipologies de formularis:
 per a entitats escolars, per a entitats esportives, per a entitats
socioculturals, i
 per a les col·laboracions i per a subvencions de fora de concurrència
pública/ extraordinàries.
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.
Pot suposar una reducció de la subvenció atorgada a una entitat, que hagi concorregut
a la convocatòria de subvenció, 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 31 de juliol, la Junta de Govern Local intentarà adoptar la
corresponent resolució de concessió de les subvencions per l’any en curs.
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.
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El termini de sol·licitud per a les subvencions d’entitats escolars, esportives i
socioculturals és el 17 de maig. Caldrà presentar el formulari normalitzat amb la
informació i la documentació que s’hi exigeixi, entre d’altres la següent:
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4. Sol·licitud de subvenció

8. Pagament de les subvencions
El pagament de les subvencions s’efectuarà a partir de la justificació (veure punt núm.
9) que es farà durant el mes d’octubre i novembre.
A partir de la notificació de la concessió de la subvenció, les entitats que així ho
vulguin podran sol·licitar una “bestreta” pel 30% de l’import de la concessió de
subvenció. Caldrà presentar instància així sol·licitant-ho, tot adjuntant-hi còpia del
rebut de responsabilitat civil vigent, així com factures de les despeses de les activitats
ja realitzades en el moment de la sol·licitud de la bestreta.
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. Es considerarà despesa justificable les
despeses ordinàries (comissions bancàries, rebut de responsabilitat civil,
subministraments energètics, telèfon...) fins a un import del 30% del total concedit.
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
a. La subvenció de les entitats es justificarà mitjançant formulari normalitzat,
entre l’1 d’octubre i el 5 de novembre de l’any en curs
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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
f. Les entitats que hagin estat inactives durant dos anys no podran participar
en la convocatòria del següent exercici.
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7. Obligacions de les entitats

Els imports de les subvencions no assignats es coneixeran abans del 17 de novembre:
 Els imports de les subvencions a entitats (16.800€) es coneixerà el 17 de
novembre
 Els de les col·laboracions (3.000€) es coneixerà el 27 de juny
Durant el mes de desembre (abans del 15 de desembre) s’obrirà la convocatòria
extraordinària de subvenció per a les entitats per l’import no assignat de la partida
de pressupostos, per l’import fins a esgotar els 25.000€ per a 3 possibles línies:
 Millores, inversions o manteniment dels locals públics que empren a les
seves activitats
 Actuacions d’especial interès públic relacionades amb la Sostenibilitat i el
Medi ambient
 Projecte singular d’interès public que beneficiï el municipi de Vilafant
S’hauran de presentar projectes (memòria valorada) que es valoraran de 0 a 10 punts
segons la singularitat, el benefici públic per la ciutadania, la viabilitat, el nivell
d’implicació de la entitat, la col·laboració entre diferents agents socials, si promouen la
història-identitat-cultura vilafantenques, etc.
11. 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
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10. Excedents no assignats de les subvencions
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b. La subvenció a les col·laboracions s’haurà de demanar i justificar amb el
mateix formulari normalitzat abans del 15 de juny de l’any en curs
c. Les subvencions de fora de concurrència s’hauran de demanar lliurement
durant tot l’any abans del mes d’octubre i s’hauran de justificar abans del 5 de
novembre de l’any en curs.
d. En el cas de les subvencons a les entitats i les de fora de concurrència, caldrà
justificar com a mínim el doble de la subvenció de l’Ajuntament atorgada,
tenint en compte que mai la suma de totes les subvencions públiques rebudes
superi el 90% del total de les despeses justificades.
La documentació a presentar consisteix en:
 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.
e. Tota la documentació es lliurarà via registre d’E-tram, i excepcionalment
mitjançant registre presencial a l’OMAC.

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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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.cat).
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