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NORMATIVA
REGULADORA
PER
A
L’ATORGAMENT
DE
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS CULTURALS I
JUVENILS
Disposicions generals
Article 1.- L’objecte d’aquesta normativa és establir les condicions i
el procediment general per a regular l’atorgament de subvencions
destinades a les associacions culturals i juvenils.
Article 2.- Les subvencions a que es refereix l’article anterior tenen
caràcter discrecional, voluntari i eventual, no generen cap dret a
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden
al.legar com a precedent.
Article 3.- Aquesta normativa tindrà vigència fins que s’acordi la
seva modificació.
Sol·licitants.
Article 4.- Poden sol·licitar subvencions:
a.- Les persones, físiques i jurídiques, de caràcter cultural i juvenil
sense ànim de lucre del municipi de la Roca del Vallès.
b.- Les persones o agrupacions de persones sense personalitat que
puguin portar a terme projectes, activitats o comportaments o es
trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció. En el
cas que es tracti d’una agrupació sense personalitat, s’haurà de fer
constar a la sol.licitut i a la resolució de concessió, els compromisos
d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com
l’import de subvenció a aplicar per cada un d’ells, i en tot cas,
nomenar un representant o apoderat únic amb poders bastants per a
complir les obligacions que corresponen a l’agrupació.
NO PODRAN tenir la condició de beneficiari d’una subvenció les
persones o entitats en qui concorri alguna de les circumstàncies
previstes a l’article 13 .2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Derivat de l’anterior, tindrà sempre caràcter obligatori pel sol.licitant
l’atorgament d’una declaració responsable, davant una autoritat
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administrativa de l’Ajuntament, de no trobar-se incurs en cap de les
circumstàncies que enumera l’article esmentat anteriorment.

Conceptes subvencionables.
Article
5.- Són conceptes subvencionables les activitats
programades durant l’any en curs o durant la temporada que finalitza
el mateix any. Aquestes activitats es poden diferenciar i dividir en:
a.- Línees d’ajuts a la difusió cultural. Aquests ajuts es distribuiran
proritàriament entre les propostes presentades que s’orientin cap a
alguns dels àmbits següents:
a.1. Programacions de difusió en els àmbits de audiovisuals, arts
plàstiques, música, patrimoni cultural, mitjans de comunicació
i foment de la lectura plantejats amb caràcter estable i amb
clara projecció pública.
a.2. Projectes o activitats orientades a difondre la cultura d’arrel
tradicional amb totes les seves expressions.
a.3. Projectes o programes que tinguin com a objectiu prioritari o
inherent la potenciació de la diversitat cultural entesa no com
a mostra sinó com a intercanvi d’experiències col.lectives i
socials entre públics i que potenciin sensibilitats i valors
diferents.
b.- Línees de suport adreçats a projectes d’ entitats juvenils. Aquesta
línea de subvenció recolzarà els projectes següents:
b.1 Projectes o activitats impulsats per entitats de lleure, que es
desenvolupin d’una manera estable al llarg de l’any al nostre
municipi.
b.2 Projecte o activitats d’entitats de lleure que impulsin accions
al nostre municipi en temps de vacances escolars.
b.3 Programes o accions destinades a la sensibilitazació
ciutadana envers les necessitats o les problemàtiques dels
infants i dels adolescents.
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b.4 Projectes destinats a fomentar aspectes culturals, lúdics i de
calendari festiu.

c.- Línea d’ajut a la millora de la gestió associativa.L’objectiu
d’aquesta línea és donar suport a aquelles peticions que s’acullin a
les següents demandes:
c.1 Adquisició d’eines o programes informàtics.
c.2 Adquisició d’equipament tècnic ( equip de so, fax...).
c.3 Formació de l’equip directiu de l’entitat en aspectes
organitzacionals i de millora de la gestió.
c.4 Contractació de professionals que millorin la gestió de
l’entitat com a prestadors de serveis diversos ( suport
comptable, assessoria jurídica, assessoria fiscal, comunicació,
etc).
c.5 Campanyes de captació de socis.
Procediment de sol·licitud.
Article 6.- Les Àrees de Cultura i de Joventut de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, facilitarà els impresos de sol·licitud corresponents,
els quals hauran de presentar-se en el registre d’entrada de la
Corporació
degudament
emplenats
i
acompanyats
de
la
documentació següent:
a.-

Sol·licitud, signada i degudament emplenada, amb la
corresponent demanda d’ajut econòmic dirigida al/la Regidor/a
de l’Àrea de Cultura o Joventut. També (segons model que
facilitarà cada Àrea).

b.- Programa d’activitat, on s’indicarà els objectius que es
pretenen, actes previstos, horaris i lloc on es desenvolupa, amb
detall d’ingressos i despeses previstes. S’haurà d’omplir un full
per programa o esdeveniment (segons model facilitat per l’Àrea
corresponent).
c.- Certificats acreditatius de trobar-se al corrent en l’acompliment
de les obligacions tributàries i en front la Seguretat Social, o
declaració jurada substitutiva.

d.-
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Declaració responsable a que fa referència l’article 4
d’aquestes Bases, de no trobar-se incurs en cap de les
circumstàncies previstes a l’article 13 .2 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.

Convocatòria i termini de presentació de les sol·licituds
Article 7.- Les Àrees de Cultura i de Joventut de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, acordarà anualment la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions per a activitats per a l’any següent i que
es regirà d’acord amb la present normativa.
Article 8.- La documentació a què es refereix l’article 6 (procediment
de sol·licitud), s’haurà de presentar abans del 30 d’octubre de l’any
anterior referit en la convocatòria.
En el cas que l’entitat peticionària no presenti tota la documentació
esmentada es notificarà per què en un termini màxim de 10 dies la
completi. Si no fos així , es podrà desestimar la sol·licitud sense cap
altre tràmit posterior.
Article 9.- No obstant, es podran estudiar, prèvia sol·licitud, les
peticions de subvencions per a activitats de caràcter extraordinari i
que no hagi estat possible incloure en el termini de presentació
previst a la convocatòria tot i la dificultat que suposarà incloure en el
pressupost les partides per a aquest concepte.
Criteris d’atorgament
Article 10.- Els ajuts econòmics s’atorgaran tenint en compte els
següents criteris especialment relacionats amb l’evolució de l’entitat i
la constatació dels indicadors quantitatius i qualitatius següents:
a.1 La implantació de l’entitat o associació a la ciutat a partir
del nombre de socis i la seva evolució en els darrers tres
anys.
b.2 L’evolució pressupostària de l’entitat i la seva capacitat en
l’obtenció de recursos externs o generats per la mateixa
dinàmica associativa en els darrers tres anys.
c.3 La vinculació a la Roca del Vallès i comarca del projecte pel
qual es sol.liciti l’ajut.
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c.4 La participació amb activitats conjuntes amb altres
col.lectius, associacions, clubs, entitats, especialment si són
de la Roca del Vallès o el mateix ajuntament i els seus
organismes autònoms.
Complementàriament
relacionada amb:

es

tindran

en

compte

si

l’activitat

•

Implicar a diferents col.lectius socials

•

Fomentar la solidaritat, i afavorir la convivència ciutadana

•

Potenciar aspectes
municipi

•

Potenciar l’orientació pedagògica

està

medi ambientals i territorials del nostre

Concessió i Pagament de les subvenció
Article 11.- Un cop presentades les sol·licituds per part de les
entitats, l’Àrea de Cultura o Joventut, en cada cas, farà un estudi i
posterior proposta de subvenció per què pugui ser aprovada per la
Junta de Govern local.
Article 12.- Una vegada aprovada la proposta de subvenció per la
Junta de Govern Local es comunicarà a les entitats sol·licitants. La
Junta de Govern decidirà els terminis i dates oportuns per fer efectiu
el pagament de la subvenció, mitjançant el Departament
d’Intervenció Municipal. La forma de cobrament de la subvenció es
farà mitjançant transferència bancària.
Justificació
Article 13.- Atorgada i pagada la subvenció, els beneficiaris estaran
obligats a justificar abans del 15 de desembre de l’any referit a la
convocatòria, que l’import ha estat destinat a la finalitat per la qual
va ser atorgada i per això hauran d’aportar:
a) Certificat de justificació de la subvenció.
b) Relació de les factures i rebuts per un import mínim igual a
la quantitat subvencionada i amb els següents requisits:
1.- Girades a nom de l’entitat beneficiària

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
roca@laroca.org
http://www.laroca.org

2.- Contenir el DNI o NIF
3.- Datades l’any o curs en què s’hagi concedit la subvenció
pel programa o activitat.

c) Memòria de l’activitat amb la corresponent liquidació
econòmica, amb exemplar de la documentació utilitzada per
a la difusió o realització de l’activitat, on figurarà: “Amb el
suport de l’ÀREA DE CULTURA/JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT
DE LA ROCA” i el logotip de l’Ajuntament.
Article 14.- Si la documentació presentada en temps hàbil fos
incorrecta o incompleta se li comunicarà a l’interessat, consentint-li
un nou termini improrrogable de 15 dies hàbils per corregir-la o
completar-la.
Article 15.- L’incompliment de qualsevol determinació d’aquestes
normes, podrà ocasionar la inhabilitació per rebre noves subvencions,
així com el retorn, per part de l’Entitat sol·licitant de les quantitats
corresponents a les activitats no realitzades.
Obligacions específiques pels beneficiaris
Article 16.- Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar
l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de
les subvencions.
Article 17.- Sotmetre’s a les actuacions de comprobació que efectui
l’Ajuntament, així com sotmetre’s a qualsevol altra actuació de
comprobació i control financer que puguin realitzar els òrgans de
control competents, tan nacionals com comunitaris, aportant quanta
informació li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
Article 18.- Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financiin les activitats
subvencionades.
Disposicions finals
1a. Atès el caràcter discrecional d’aquestes subvencions, la Junta de
Govern Local, en casos excepcionals i amb oportú acord municipal, es
reserva el dret de concedir subvencions pels conceptes que
determina aquesta normativa, dispensant dels requisits que s’hi
exigeixin.
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2a. Aquesta normativa començarà a regir a partir de la seva
aprovació per la Junta de Govern Local.
Disposicions Transitòries

1.- El termini per presentar les sol.licituds indicat a l’article 8 de les
presents bases finalitzarà enguany el dia 30 de juny per a les
subvencions corresponents a l’exercici 2004.
2.- Excepcionalment, i per a l’exercici 2004, totes les bestretes
atorgades abans de l’aprovació de les bases es deduiran de la
subvenció que correspongui, en aplicació dels criteris de les presents
bases.

