BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES

DE

Primera.- Objecte
Aquestes bases tenen per objecte establir, de conformitat amb el que s’estableix
a l’article 13 de l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions
de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, el conjunt de condicions i el
procediment a seguir per a l’atorgament en règim de pública concurrència dels
ajuts i subvencions municipal previstos a les diferents Línies d’actuació del Pla
Estratègic de Subvencions 2020-2023, així com el seu pagament, justificació,
avaluació, seguiment i control.
No obstant, i en atenció a les peculiaritats de determinades Línies d’actuació
incloses al Pla Estratègic de Subvencions, seran objecte de regulació
individualitzada, mitjançant les seves bases específiques.
Les presents bases seran sotmeses a informació pública per un període de vint
dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
Tauler Virtual d’Edictes de la Corporació.
En el cas que es presentin al·legacions, hauran de ser resoltes expressament i
implicarà la suspensió automàtica dels procediments de concurs iniciats.
Si no es presentessin al·legacions, el text restarà aprovat definitivament sense
necessitat de nou acord exprés i serà vigent des de la data de la seva aprovació.
Les presents bases podran ser modificades quan concorrin raons d’interès
públic, social, econòmic, humanitari o altres degudament justificades a
l’expedient corresponent. Per a la modificació de les Bases caldrà seguir el
mateix procediment emprat per a la seva aprovació.
Segona.- Règim jurídic
En el marc del Pla Estratègic de Subvencions d’Esplugues de Llobregat 20202023, les subvencions objecte d’aquestes Bases i de les convocatòries que
s’aprovin en el seu desenvolupament es regiran per les presents Bases, i en allò
que no estigui previst en les mateixes, per les següents disposicions normatives:
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol
Ordenança municipal reguladora de les subvencions, aprovada pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de data 16 de desembre de 2015 i publicada
al BOPB de data 15 de febrer de 2016.

-

-

Normativa sobre subvencions establerta en el Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya.
La resta de normativa de dret administratiu, tant estatal com autonòmic
que pugui resultar d’aplicació.

Tercera.- Finalitats
Els ajuts i subvencions objecte d’aquestes Bases s’emmarquen en l’exercici de
l’activitat de foment d’activitats i/o projectes, desenvolupades per persones
físiques o jurídiques, que tenen un interès públic o social per al municipi
d’Esplugues de Llobregat i que s’orientin als objectius generals i als objectius
específica per a tota l’organització municipal, establerts pel Pla Estratègic de
Subvencions 2020-2023 que són els següents:
a) Objectius Generals
1. Promoure i fomentar les activitats que afavoreixin la inclusió social, les
oportunitats per a tothom i que coadjuvin a posar fi a la pobresa en totes
les seves formes.
2. Promoure i fomentar les activitats i serveis destinats a persones al llarg de
la seva vida.
3. Promoure accions i comportaments col·lectius i individuals que potenciïn
la igualtat de gènere l’empoderament de dones i facilitin l’assoliment d’una
ciutat feminista.
4. Promoure accions, comportaments i iniciatives que afrontin el repte de
bastir un nou model de ciutat per combatre la crisi climàtica: més verda,
amb mobilitat més sostenible i més innovadora en la reducció dels residus
i en la seva gestió.
5. Promoure accions, activitats i comportaments col·lectius que repercuteixin
la qualitat de l’espai públic i dels equipaments, incrementant la cohesió
social.
6. Incentivar accions, activitats i comportaments que coadjuvin a l’assoliment
d’una ciutat per viure i conviure amb seguretat.
7. Incentivar les iniciatives generadores de talent i innovació.
8. Estendre els principis del bon govern, de la transparència i de la qualitat
democràtica a la governança de les diverses formes organitzatives en què
s’estructura la societat civil espluguina. Facilitar les accions adreçades a
promoure la pau.
9. Promoure, incentivar i fomentar les accions, activitats i iniciatives
generadores de creixement econòmic sostenible i la ocupació de qualitat
que coadjuvin a l’assoliment d’una ciutat prospera i socialment justa.
10. Facilitar activitats i actuacions que tinguin per finalitat l’exercici efectiu del
dret a l’habitatge i el proveïment d’un habitatge digne per a tothom.
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b) Objectius específics de la totalitat de l’organització municipal
1. Que la totalitat de les persones jurídiques que aspirin a gaudir de l’activitat
subvencional de l’Ajuntament:
• Assoleixin l’objectiu del 30% de presència de dones en els seus
òrgans de direcció, gestió o administració abans del 31 de
desembre de l’any de la sol·licitud.
• Disposin de Pla d’igualtat quan així correspongui per aplicació de
les disposicions legals vigents.
2. Que la totalitat de les persones jurídiques que aspirin a gaudir de l’activitat
subvencional de l’Ajuntament integrin en el seu funcionament intern el
compliment dels principis de legalitat, transparència, comportament ètic,
eficiència, eficàcia i economia, avaluació i retiment de comptes.
3. Que la totalitat de les persones jurídiques que aspirin a gaudir de l’activitat
subvencional de l’Ajuntament implantin les eines i sistemes necessaris per
possibilitar les relacions electròniques amb les persones sòcies, les
administracions públiques i la ciutadania en general.
4. Que els projectes, programes i activitats fomentats incorporin mesures de
reducció de l’impacte ambiental de la seva execució (reducció i reciclatge
dels residus generats, eficiència energètica, reducció dels impactes
acústics i d’altres emissions al medi, etcètera) i disposin de mesures
d’avaluació de la reducció aconseguida.
5. Que els projectes, programes i activitats fomentats incorporin mesures
d’avaluació del seu impacte social, (més enllà del generat en la pròpia
entitat o en les persones associades a la mateixa).
c) Objectius específics sectorials són els següents:


Cultura: Promoure aquelles accions orientades a difondre les arts
escèniques i musicals, les arts plàstiques i visuals, la cultura popular i
festiva, la difusió i la recerca del patrimoni o altres projectes de difusió
cultural, de creació artística i difusió de la cultura d’Esplugues.



Drets Socials i Polítiques de Família: Fomentar la realització d’accions
d’integració dels col·lectius més vulnerables, potenciant la igualtat
d'oportunitats.



Economia i Treball: Fomentar les activitats realitzades per les entitats
representatives del sector comercial, empresarial i de serveis que tinguin
com a objectiu la millora de la competitivitat del teixit comercial urbà, així
com el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis.
Es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament comercial,
les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial,
empresarial i de serveis que treballin en la creació, manteniment i
consolidació del teixit associatiu comercial que permeti la implementació
de projectes en l'àmbit del comerç urbà.
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Educació: Promoure aquelles accions orientades a fomentar l’accés en
condicions d'igualtat a l’educació i les activitats educatives, i a potenciar
la participació dels pares i les mares en la dinàmica educativa i escolar.



Esports: Promoure aquelles accions orientades a fomentar l’esport
escolar, l’esport federatiu i en general, que fomentin la pràctica d’activitats
esportives que siguin d’especial interès per la ciutat.



Polítiques de Dones i Reforma horària (Igualtat): Fomentar aquelles
accions que promoguin la igualtat de gènere entre dones i homes, la lluita
contra la violència masclista, l’educació no sexista i que contribueixin a
construir una ciutat que sigui capaç de donar resposta a les necessitats i
els interessos específics de les dones.



Interculturalitat i nova Ciutadania: Promoure aquelles accions
orientades a fomentar l’acollida i integració de les persones nouvingudes,
trencar estereotips, i aquelles que promoguin la seva participació en la
vida associativa d’Esplugues.



Joventut i Intercanvis Internacionals: Promoure aquelles accions
orientades a fomentar la participació social del jovent i les actuacions
juvenils d’interès públic o social.



Prevenció i promoció de la Salut: Promoure el desenvolupament
d'accions de prevenció i promoció de la salut lligades als estils de vida i
conductes sense risc per a la salut, així com prevenir la malaltia.



Cooperació al Desenvolupament i Promoció de la Pau: Promoure
accions orientades al desenvolupament humà sostenible, amb l’eradicació
de la pobresa i el combat contra les desigualtats, tenint com a marc
d’actuació, la Justícia Global.
Ateses les característiques dels Ajuts en matèria de Cooperació al
desenvolupament i Promoció de la Pau, s’estableix l’actuació prioritària
dels projectes en la forma següent:
 Geogràfiques: Els projectes aniran prioritàriament dirigits al
desenvolupament humà dels països empobrits en les àrees del
Magrib, l’Amèrica Llatina, l’Àfrica subsahariana i Àsia.
 Sectorials: Projectes que tinguin com a finalitat la promoció de
l’ocupació amb respecte als drets laborals de cada país, la prevenció
i educació per a la salut, l’assistència sanitària, l’educació bàsica i la
formació en valors.
 Dels titulars de drets: Es valorarà l’adequació dels objectius del
projecte a la realitat cultural i a la forma d’organització social dels
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titulars de drets així com la promoció de la democràcia participativa,
l’autonomia local i els drets humans.
Es donarà prioritat a aquells projectes que tinguin com a destinataris els
sectors més vulnerables de la població, en particular infants, dones, gent
gran, comunitats indígenes, persones refugiades, desplaçades o
retornades.
Als projectes que afavoreixin el respecte al medi ambient i promoguin el
desenvolupament sostenible.
I als que impulsin la cooperació i solidaritat amb organitzacions homòlogues
(escoles professionals, sindicats, associacions...) o organitzacions amb
convenis específics de cooperació.
També es donarà prioritat a aquells països amb un índex de
desenvolupament humà més baix, projectes dirigits als sectors més
empobrits de països amb un índex de desenvolupament humà mitjà o
projectes destinats a països en conflicte.
També es consideraran prioritaris aquells projectes que tinguin una
continuïtat amb projectes d’anys anteriors i/o que s’insereixin dins un
programa més ampli de cooperació al desenvolupament de la zona
receptora.
No són objecte d’aquesta convocatòria els projectes que tinguin com a
objecte principal els eixos de treball següents:
 Les actuacions d’adopció i apadrinament.
 Els projectes que incloguin accions de proselitisme religiós i
politicopartidista.
 Els projectes que tinguin un caràcter excloent amb relació a gènere,
ètnia, ideologia, religió o qualsevol altra restricció de la condició
humana.
Quarta.- Condicions generals d’atorgament
La totalitat de projectes i/o programes d’activitats que es proposin per les
persones físiques o jurídiques que formulin sol·licitud de participació en les
corresponents convocatòries han de complir les següents condicions i requisits:
1. Han d’estar orientades a l’assoliment d’objectius estratègics d’alguna de
les Línies d’actuació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023.
2. Han de coadjuvar a l’assoliment d’alguna de les competències municipals.
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3. Es realitzaran en el terme municipal d’Esplugues de Llobregat, excepte
les accions en matèria de Cooperació al Desenvolupament i aquelles en
que expressament es determini, per l’òrgan municipal competent, que són
d’interès per a la projecció exterior de la ciutat.
4. Es realitzaran sempre sense ànim de lucre, o bé que si s’obtenen
beneficis, aquests han de ser revertits a la pròpia activitat i s’hauran de
prendre en consideració a l’hora de formular les corresponents sol·licitud
i justificació.
5. Les subvencions estan afectades al compliment de la finalitat a què es
condiciona l’atorgament i no tenen caràcter devolutiu; sense perjudici del
reintegrament inherent, en cas de l’incompliment de les condicions o
característiques imposades en l’acord de concessió de la subvenció.
6. Tant les entitats com les activitats que siguin objecte de ser
subvencionades per part de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat han
de garantir el compliment dels Principis bàsics següents:
•
•
•
•
•
•
•

Accessibilitat
Cohesió social
Compromís i justícia social
Corresponsabilitat
Igualtat de gènere
Participació ciutadana
Legalitat i Transparència

7. No tindran el caràcter de despeses elegibles:
a) Les despeses derivades de la contractació amb persones físiques o
jurídiques incurses en alguna de les prohibicions per contractar amb
les administracions públiques establertes a l’article 71 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
b) Les despeses derivades de la contractació amb persones físiques o
jurídiques que ostentin la condició d’òrgan de direcció, gestió o
administració de l’entitat contractant, ni tampoc les derivades de la
contractació d’altra persona física o jurídica que gaudeixi d’ajuts o
subvencions municipals per a la realització de projectes i programes
d’actuació.
c) Les derivades de l’adquisició de begudes alcohòliques de qualsevol
graduació i de tabac.
d) Les depeses realitzades per a l’adquisició aixovar (gots, culleres,
forquilles, plats,....etcètera) elaborats amb materials plàstics d’un sol
ús.
8. Les activitats incloses en projectes i programes d’actuació susceptibles de
generar emissions acústiques superiors a 60 Db, inclouran la definició de
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les mesures de reducció del seu impacte i, en qualsevol cas, no es podran
realitzar en horari nocturn entre les 23 hores de la nit i les 9,30 hores del
matí.
Aquest horari podrà ser ampliat en els següents supòsits:
a) Quan concorrin circumstàncies especials o extraordinàries, mitjançant
resolució prèvia i expressa de l’Alcaldia a petició de l’entitat
beneficiària.
b) Durant la revetlla de Sant Joan i la celebració de Cap d’any.
Així mateix, les entitats que gaudeixen de l’ús d’instal·lacions i/o
equipaments municipals hauran de proposar mesures adreçades a evitar
els impactes acústics de les seves activitats. L’efectivitat de les mesures
proposades serà objecte d’avaluació pels serveis tècnics municipals.
9. Les activitats incloses en projectes i programes d’actuació susceptibles de
generar residus inclouran la definició de les mesures que adoptaran per
garantir la reducció dels residus generats i el seu abocament controlat i
separatiu. L’efectivitat de les mesures proposades serà objecte
d’avaluació pels serveis tècnics municipals.
10. Els programes i projectes d’actuació que formulin les entitats que
gaudeixen de l’ús d’instal·lacions i/o equipaments municipals hauran de
proposar mesures adreçades a evitar els consums innecessaris i a
afavorir l’estalvi energètic (electricitat, aigua, gas). L’efectivitat de les
mesures proposades serà objecte d’avaluació pels serveis tècnics
municipals.
11. Els titulars de drets de subvencions o ajuts públics per import superior a
10.000 euros, si són persones jurídiques, han de comunicar a
l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de
direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. En els supòsits
legals en què no s’apliqui un procés de concurrència per a atorgar les
subvencions o els ajuts, aquesta obligació s’inclourà l’acte o el conveni
corresponent.
12. Les persones jurídiques que aspirin a gaudir de l’activitat subvencional de
l’Ajuntament que estiguin obligades per llei a disposar de Pla d’igualtat,
aportaran declaració responsable de la seva disponibilitat i data
d’aprovació.
13. Les persones jurídiques que aspirin a gaudir de l’activitat subvencional de
l’Ajuntament acreditaran que han assolit l’objectiu del 30% de presència
de dones en els seus òrgans de direcció, gestió o administració.
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Cinquena.- Terminis de presentació de les sol·licituds
Els períodes per sol·licitar les subvencions previstes en aquestes bases seran
els que es determinin a les corresponents convocatòries.
Sisena.- Requisits i persones destinatàries de les subvencions
Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen
aquestes bases:


Les entitats sense ànim de lucre que estiguin degudament inscrites al
Registre d’Entitats Ciutadanes d’Esplugues de Llobregat o que hagin
sol·licitat la seva inscripció abans de l’inici del termini de presentació de
sol·licituds de la convocatòria corresponent.



Les persones físiques empadronades a Esplugues de Llobregat.

Requisits comuns:


Obtenir un mínim de 20 punts en la valoració conjunta dels criteris
específics (a excepció de les corresponents al Servei d’Esports, que no
precisen de puntuació mínima i les corresponents a la participació a la Rua
de Carnaval, atesos els sistemes de puntuació aplicats)



Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les bases.



Haver presentat la justificació de qualsevol subvenció atorgada per
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en els termes que s’haguessin
establert al moment de l’atorgament. Les peticions d’entitats que no
reuneixin aquest requisit seran desestimades sense més tràmit.



Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social, en el
moment de la presentació de la sol·licitud.



Amb caràcter general no es pot gaudir de cap subvenció si la persona o
entitat sol·licitant té pendent de pagament qualsevol deute en període
executiu davant l’Ajuntament en el moment d’efectuar la proposta de
resolució de la sol·licitud.



No poden obtenir la condició de persones beneficiàries les que hagin estat
objecte de sancions administratives o de sentències condemnatòries
fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques considerades discriminatòries
per raó de sexe o gènere, d'acord amb l'article 11 de la Llei 17/2015, del 21
de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
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Requisits específics:
a) Educació:


Podran presentar subvenció els Centres Educatius Públics i les seves AFA,
i com a màxim dues sol·licituds per entitat. En el cas que es presentin més
de dues sol·licituds per entitat, només s’admetran les dues primeres
presentades, segons l’ordre de presentació acreditat mitjançant el registre
d'entrada de documents de l'Ajuntament.



Tots els projectes han de complir amb el següent:
1. Respecte la qualitat del projecte:
 Concreció, claredat del projecte, viabilitat i coherència
 Projecte contrastat per la valoració d'edicions anteriors, tret de
projectes nous.
 Capacitat d'establir sistemes de control i autoavaluació
2. Respecte la seva solidesa i finançament:
 Autonomia financera i capacitat d’autofinançament del projecte
 Capacitat per aconseguir i diversificar les fonts de finançament

b) Cooperació al Desenvolupament i Promoció de la Pau:


Entitat beneficiària: s’entén per entitat beneficiària del país de destí una
entitat, en el seu sentit més ampli, sense ànim de lucre, ubicada a països
empobrits, que precisen un ajut econòmic per a suportar les necessitats
d’un projecte solidari.



Entitat col·laboradora: s’entén per entitat col·laboradora, qualsevol entitat
que presenti, en nom de l’entitat beneficiària del país de destí, un projecte
en aquesta matèria. A aquests efectes, poden sol·licitar els ajuts previstos
en aquestes bases, en nom de l’entitat beneficiària del país de destí,
qualsevol de les entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al
Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, o aquelles entitats
inscrites en aquells Registres que els hi poguessin correspondre en funció
de la seva naturalesa i normativa d’aplicació, sempre que tinguin la seva
seu social al terme municipal d’Esplugues de Llobregat.



Així doncs, podran presentar sol·licituds de subvenció l’entitat beneficiària
del país de destí i/o l’entitat col·laboradora, en representació de la primera,
acompanyant, en aquest darrer cas, document acreditatiu de dita
representació.
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Així mateix, també podran sol·licitar directament subvenció entitats d’àmbit
supramunicipal, amb les que es farà un conveni de col·laboració.



L’entitat sol·licitant, sigui entitat beneficiària del país de destí o entitat
col·laboradora, en representació de la primera, rebrà de forma exclusiva i
directa els diners de la subvenció que, en el seu cas, aprovi l’Ajuntament.



Només podran acollir-se a aquesta convocatòria entitats que faci almenys
un any que estan inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i que
participin en el Consell Municipal de Cooperació durant el mateix període.

c) Economia i Treball:


Les temàtiques dels projectes han de versar sobre els següents aspectes:

- Accions orientades a la col·laboració amb les activitats i campanyes
organitzades pel Servei d’Economia i Treball de l’Ajuntament.
- Accions que fomentin la millora de la promoció, animació i dinamització
comercial.
- Accions que impulsin la formació al comerç.
- Accions que fomentin l’associacionisme comercial.
- Accions que fomentin la innovació i impulsin l’ incorporació de les noves
tecnologies al comerç.
- Participar i/o col·laborar, a raó de les seves possibilitats, en els programes
o activitats impulsats pel Servei d’Economia i treball de l’Ajuntament
d’Esplugues.
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social
que tinguin per finalitat:
- Millorar la cohesió social, econòmica i territorial.
- Desenvolupar accions per a la prestació integral i adequada de les
actuacions en l’àmbit municipal.
- Promoure l’associacionisme pel foment dels serveis d’interès general per a
la col·lectivitat i atribuïts a la competència local.
- Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat.
- Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
- Eradicar les desigualtats de gènere existents entre dones i homes en els
diferents àmbits de la vida social, política i cultural del municipi.
- Activitats que tinguin caràcter complementari o supleixin les activitats o
serveis que desenvolupa l’Ajuntament d’Esplugues en matèria de Comerç i
Consum.


L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es
determinarà en funció de la valoració que resulti de l’aplicació dels criteris
de valoració establerts, la quantitat sol·licitada i la despesa elegible
presentada i no podrà superar els límits següents:
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El sumatori dels imports atorgats a una mateixa entitat, en relació amb les
propostes o projectes presentats no podrà superar l’import total de
2.000,00 euros.
d) Cultura per a la participació dins la Rua de Carnaval:


Aquests ajuts estan destinats a sufragar les despeses corresponents a
l’elaboració de carrosses i comparses fins a un màxim del 90% del cost
de les despeses prèviament justificades.



Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions les entitats
sense ànim de lucre que compleixin amb els criteris generals d’aquestes
Bases i que hagin participat en la rua de Carnaval que organitza el
departament de cultura de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb
una comparsa i/o una carrossa.



-

Obtenir una puntuació mínima en la valoració conjunta dels criteris generals
i específics:
Entitats que hagin participat amb comparsa i carrossa: 12 punts.
Entitats que hagin participat només amb comparsa: 8 punts.

Setena.- Comissions qualificadores
L’estudi i valoració de les sol·licituds presentades en temps i forma, l’aplicació
dels criteris de valoració i realitzar la proposta de concessió a l’òrgan competent,
d’acord amb el criteris de valoració prèviament fixats, serà realitzada per tres
Comissions qualificadores que es constituiran en la forma següent:
1.- Comissió qualificadora de Serveis Generals i Econòmics que estarà
presidida per l’Alcaldessa, actuant com a suplent el Regidor delegat de Comerç
i Consum. Actuaran com a vocals la Coordinadora General d’Àmbits i la Directora
del servei d’Economia i Treball. Actuarà com a secretari el de la Corporació.
2.- Comissió qualificadora de Drets Socials que estarà presidida per la
Segona Tinenta d’Alcaldia. Actuaran com a vocals la Coordinadora General
d’Àmbits i els Directors/res dels serveis integrats en l’Àrea de Drets Socials.
Actuarà com a secretaria la lletrada/secretaria de la Comissió Informativa de
Drets Socials, Civils i Ciutadania.
3.- Comissió qualificadora de Drets Civils i Ciutadania que estarà presidida
per la Tercera Tinenta d’Alcaldia. Actuaran com a vocals el director del Servei de
Drets Civils i Ciutadania i els/les Directors/res dels serveis afectats. Actuarà com
a secretaria la lletrada/secretaria de la Comissió Informativa de Drets Socials,
Civils i Ciutadania.
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La presidència de les comissions podrà recavar l’assistència a les sessions de a
comissió del personal municipal que es consideri necessari.
Vuitena.- Procediment de la concessió de les subvencions
El procediment ordinari per a l’atorgament de les subvencions previstes a les
presents bases serà en règim de concurrència competitiva, i s’iniciarà sempre a
instància de la persona o entitat interessada mitjans els impresos normalitzats,
en la forma prevista a l’article 19 de l’Ordenança General reguladora de la
concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, telemàticament a través de la
Seu Electrònica ubicada al portal web municipal http://www.esplugues.cat o altre
forma que estableixin les disposicions de la normativa vigent.
D’acord amb l’article 24.1 de l’Ordenança reguladora de l’Administració
electrònica a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en relació a la presentació
de documents, “no caldrà aportar documents que estiguin en poder de
l’Administració municipal o d’altres administracions públiques amb les quals
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat hagi signat un conveni de col·laboració.
L’exercici d’aquest dret es farà d’acord amb la normativa aplicable a cada
procediment, i amb la normativa aplicable a la protecció de dades de caràcter
personal.” Per exercir aquest dret serà necessari donar el consentiment, que es
farà a la mateixa sol·licitud.
El contingut i exercici d’aquest dret caldrà ajustar-ho a les determinacions de la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals.
L’òrgan competent per a l’atorgament de les subvencions serà la Junta de
Govern Local, per delegació de l’Alcaldessa. La proposta d’atorgament haurà
d’ésser formulada per la comissió qualificadora, que l’elevarà a l’òrgan
competent per a la concessió junt amb l’acta en la qual es determina la valoració
dels criteris prèviament fixats.
Les subvencions atorgades tindran sempre caràcter finalista i, les persones
perceptores no podran alterar-les en cap cas. Això no obstant, en el cas que es
procedeixi a realitzar modificacions puntuals de l’activitat o projecte pel qual va
ésser atorgada la subvenció, s’haurà de posar en coneixement de l’Ajuntament
aquestes modificacions, reservant-se aquest la possibilitat de la revocació o
anul·lació de la concessió, en el cas que es produeixi desviacions substancials
respecte a l’objecte de la subvenció atorgada. També podrà autoritzar-se el canvi
de destí de la subvenció, en la forma prevista a l’article 36 de l’Ordenança
General reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament.
L’import de la subvenció estarà vinculat a la ponderació tècnica realitzada en
base als criteris generals i específics detallats a la Convocatòria i que estiguin
contemplats al projecte presentat per l’entitat o persona. Restarà a càrrec del
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sol·licitant l’aportació de la resta del cost, bé directament o per cofinançament de
tercers (ens públics o privats).
L’atorgament de subvencions no podrà donar com a resultat que la persona
beneficiària de la subvenció assenyalada pugui oferir preus per sota dels
considerats de mercat o que signifiqui una alteració de les condicions de lliure
competència, de conformitat amb el que s’estableix a les disposicions estatals i
/o comunitàries d’aplicació.
El pagament de la subvenció es realitzarà de forma anticipada, és a dir, abans
de presentar la seva justificació. No obstant això, per procedir a aquest pagament
en concepte de bestreta, s’hauran d’haver justificat, amb caràcter previ, les
quantitats atorgades en anteriors exercicis, si fos el cas, o bé, en cas de no haverles justificat en la seva totalitat, haver efectuat el reintegrament de la quantitat
que correspongués.
En el cas de les subvencions per a la participació dins la Rua de Carnaval,
juntament amb la sol·licitud de subvenció, es presentaran els impresos i comptes
justificatius de l’activitat, acompanyats de les corresponents factures, constituint
l’omissió d’aquest requisit, un cop transcorregut el temps que marca la llei per
esmenar-lo, motiu directe de desestimació de la sol·licitud de subvenció.
Les subvencions concedides seran pagades en el termini màxim d’un mes (no
computa a aquests efectes el mes d’agost) a comptar des de l’acord de resolució
del present concurs de subvencions.
Novena.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. També serà compatible amb les
subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
L’import de la subvenció rebuda no podrà, en cap cas, ser d’una quantia que, en
concurrència amb altres subvencions o ajudes rebudes d’altres administracions
o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superin en el seu conjunt el
cost de l’activitat a desenvolupar per la persona beneficiària de l’activitat. En
aquest cas, l’Ajuntament reduirà la subvenció fins el cost màxim de l’activitat.
Desena.- Procediment, termini de justificació i d’aplicació de les
subvencions
A aquests efectes resulten d’aplicació els articles 28 i 29 de l’Ordenança General
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament amb les
següents peculiaritats:
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•

La Memòria detallada a que fa referència l’article 28.5 lletra a) de
l’Ordenança General inclourà, a més del contingut indicat a la norma
indicada:
o L’avaluació dels resultats obtinguts de cadascuna de les
actuacions, projectes i/o actuacions incloses a la Memòria aportada
al moment de formular la sol·licitud; degudament contrastats amb
els resultats previstos.
o El balanç econòmic i compte de resultats de l'activitat
subvencionada en el que s’inclouran, a més de l’aportació
municipal, els ingressos derivats de l’activitat o aquells que
s’haguessin obtingut d’altres administracions o d’altres persones
físiques o jurídiques per a la seva realització.

•

El termini per a la presentació de la justificació de la subvenció atorgada
serà de tres mesos, a comptar des de la finalització de la realització de
l’activitat que es subvenciona, tret de les realitzades l’últim trimestre de
l’any, que hauran de ser justificades abans del 31 de març de l’exercici
següent.

•

Les entitats o persones beneficiàries de les subvencions hauran de
justificar el 120% dels fons percebuts o, en el seu cas, el 100% del cost
total del projecte executat i pels conceptes assenyalats, prèviament a la
sol·licitud. Aquest requisit no serà exigible a les entitats beneficiàries de
l’àmbit de Cooperació al Desenvolupament i Promoció de la Pau ni a les
subvencions atorgades per a la participació a la Rua de Carnaval.

•

Respecte les despeses elegibles, aquestes no poden incloure les
despeses derivades de remuneracions dels òrgans de direcció o
administració ni tampoc les relacionades a la clàusula 4.7.

•

No podran fer-se servir com a justificants de les subvencions atorgades
justificants de despeses per import superior als 1.000 euros si aquestes
despeses s’han pagat en metàl·lic, sent imprescindible que per sobre de
la quantia remarcada el pagament s’efectuï mitjançant transferència
bancària.
A efectes del càlcul de les quanties indicades, se sumaran els imports de
totes les operacions o pagaments en què s'hagi pogut fraccionar l'entrega
de béns o la prestació de serveis.
S'entendrà per efectiu el paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals
o estrangers, els xecs bancaris al portador denominats en qualsevol
moneda o qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebut per
ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.
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El termini per justificar la subvenció concedida a entitats o associacions sense
ànim de lucre per finançar projectes o activitats de cooperació al
desenvolupament, serà el que es determini en cada cas en l’acord de concessió
de la subvenció, en funció de la duració del projecte o de l’activitat que se
subvenciona.
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’entitat interessada la necessitat d’esmenar les
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui,
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el
seu pagament.
Desena primera.- Informació sobre la gestió de la subvenció i publicitat de
la concessió de les mateixes.
L’Ajuntament resta obligat a facilitar a la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, a efectes merament estadístics o informatius, tota la informació sobre
les subvencions atorgades o gestionades.
La “Base de Datos Nacional de Subvenciones” opera com a sistema de publicitat
de subvencions, i a aquests efectes l’Ajuntament remetrà a la BDNS la informació
sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes.
Els titulars de drets hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes
percebudes en els termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; així
com a la Llei del Parlament de Catalunya, 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
L’atorgament de les subvencions es farà públic mitjançant edicte al Tauler
d’Anuncis de la Corporació, amb indicació de la persona beneficiaria, la quantitat
concedida i la finalitat o finalitats de la mateixa.
Desena segona.- Principis ètics i regles de conducta
De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els
principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat Els
titulars de drets de subvencions:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques
i dels drets estatutaris.
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c) La transparència de les activitats finançades mitjançant aportacions
econòmiques procedents de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics,
o personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents
a infringir l’ordenament jurídic o les regles de comportament establertes
pel codi de conducta.
e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec
públic, o sobre personal al servei de l’administració pública o dels seus
ens dependents, per obtenir una actuació en benefici propi o de tercer,
respectant absolutament la seva actuació independent i no condicionada
per conflictes d’interessos, per qualsevol incompatibilitat o per qualsevol
causa que comporti el deure d’abstenció, i garant de la igualtat de tracte
de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions o en l’informe sobre assumptes
públics en els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball.
f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat
pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut i atorgats.
g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.
h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l’interès
públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
i) El compromís general i directe per la qualitat de les activitats o serveis
que presti i el compliment dels drets de les persones usuàries o
destinatàries de les seves activitats.
j) La bona fe.
k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic,
o personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents,
per raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.
l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de
decisions de manera deshonesta.
m) El compromís de proporcionar informació actualitzada, fidel i no
enganyosa en l’actuació comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la
actualitzada posteriorment.
n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas
d’incompliment de les obligacions legals establertes o pel codi de
conducta.
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L’incompliment dels principis ètics i regles de conducta establerts anteriorment
per part de Els titulars de drets de subvencions tindrà el següents efectes:
•

Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta
constitueix, simultàniament, una infracció administrativa de les recollides
als articles 52 i següent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, es prendrà en consideració aquest comportament al
moment de determinar la graduació de la sanció corresponent. Així mateix
es procedirà a deixar constància a l’expedient i el publicarà mitjançant el
Portal de la Transparència.

•

Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta no
resultés constitutiu d’una infracció administrativa de les recollides als
articles 52 i següent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, es deixarà constància a l’expedient administratiu i es
publicarà mitjançant el Portal de la Transparència.

De conformitat amb allò que s’estableix al Reglament de patrimoni dels Ens
Locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, les entitats
hauran de complir amb les instruccions del document d’utilització de béns
immobles de titularitat municipal que han estat cedits o posats a disposició
d’associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, de forma
exclusiva o compartida, pel desenvolupament de les seves finalitats d’interès
general, aprovat i modificat per la Junta de Govern Local en dates 9 de febrer i 1
de juny de 2018, respectivament.
La manca de compliment d’aquestes instruccions tindrà la consideració
d’incompliment del conveni o del títol en virtut del qual es disposa de l’espai de
titularitat municipal i generaran, prèvia instrucció d’expedient contradictori que
serà resolt per l’òrgan competent de l’Ajuntament, els efectes que en cada cas
correspongui, que pot comportar la revocació o a la reducció de la subvenció
atorgada, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament.
Desena tercera.- Ús no sexista del llenguatge i prohibició de publicitat
sexista.
Primer. Els titulars de drets d’ajuts contemplats en aquestes bases estan
obligades a incorporar en el desenvolupament de les activitats i projectes la
perspectiva de gènere i a evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del
llenguatge, de la imatge, evitant també la publicitat sexista, en totes les seves
actuacions, inclusió feta de la fase en que actuïn com sol·licitants dels ajusts.
Aquesta obligació de Els titulars de drets s’estén a la totalitat d’àmbits relatius a
l’execució de l’ajut, així com a la totalitat d’àmbits relacionals de la persona
beneficiària, és a dir, a les seves relacions amb les persones associades,
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treballadores, voluntàries, usuàries de les activitats i amb la ciutadania en
general.
Segon. El contingut d’aquesta clàusula tindrà la consideració de condició que
regeix l’atorgament dels ajuts contemplats en aquestes bases, per la qual cosa
el seu incompliment comportarà la revocació o a la reducció de la subvenció
atorgada, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament. Detectat el presumpte incompliment es procedirà a la
instrucció d’expedient contradictori que serà resolt per l’òrgan competent de
l’Ajuntament.
Disposició final.Aquesta normativa entrarà en vigor el dia de la seva aprovació definitiva i es
mantindrà vigent mentre no es modifiqui o derogui expressament.

Esplugues de Llobregat, febrer de 2022
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