
 

 

Ordenança municipal reguladora de l’atorgament de subvencions a entitats del municipi de Castelldans per 

activitats diverses.  

  

CAPITOL I   

Disposicions generals  

 

Article 1 

Aquesta ordenança té per objecte estructurar, fixar el criteri i el procediment a seguir per les entitats i agrupacions 

esportives, culturals, educatives i de lleure, del municipi d?olivella, per a la sol·licitud, concessió i lliurament, per 

part de l’Ajuntament d'Olivella, d’ajudes econòmiques a la seva activitat, tasca o gestió, amb càrrec als pressupostos 

municipals.   

Article 2 

D’acord amb el Reglament de Serveis, es considera subvenció qualsevol auxili directe o indirecte, valorable 

econòmicament, a expenses de l’Ajuntament, que atorgui la Corporació amb  càrrec al seu pressupost.   

Article 3  

 1. L’atorgament de les subvencions s’atendrà a les següents normes:  

a) Tindran caràcter voluntari i eventual, excepte el que determini la present ordenança.  

b) No seran invocables com a precedent.  

c) Es podran revocar o reduir en qualsevol moment, excepte un cop atorgades.  

d) No serà exigible augment o revisió de la subvenció.  

e) L’import concedir serà discrecional.  

2. La Corporació haurà de comprovar l’aplicació efectiva de les mesures de foment a la finalitat prevista.  

 

CAPITOL II: Sol·licitants  

  

Article 4 

  

Podran sol·licitar subvencions:  

a) Les entitats i associacions sense ànim de lucre que tinguin la seva raó social al municipi.  

b) Les persones físiques en representació d’un grup, per activitat de caràcter esporàdic, sense ànim de lucre i 

domiciliades al municipi.  



 

 

c) Les entitats i associacions sense ànim de lucre que, malgrat no tenir la seva seu al municipi, la seva 

activitat afecti de forma directa a una part important de la població, o aquesta participi i es beneficiï 

directament d’aquesta.  

  

 CAPITOL III: Objecte de la subvenció  

  

Article 5 

Són subvencionables les activitats realitzades per les entitats o persones que s’assenyalen a l’article anterior, durant 

l’any pel qual es formula la petició, i que afecten a les següents  matèries:  

✓ Ensenyament: Associacions de pares, conferències, activitats extraescolars.  

✓ Música: Activitats musicals en general, corals.  

✓ Cultura: Activitats culturals en general, exposicions, llibres.  

✓ Joventut: Activitats juvenils en general.  

✓ Esports: Activitats esportives en general.  

✓ Esbarjo: Activitats recreatives, festes veïnals.  

✓ Altres: Activitats no especificades, fora de l’àmbit de les esmentades  (parròquies, etc.)  

Article 6 

 No són subvencionades les activitats que tinguin lloc fora de l’àmbit de Castelldans, i les que no s’ajustin a les 

prescripcions previstes en la present ordenança.  

  

CAPITOL IV: Procediment de sol·licitud  

 

Article 7 

1. El Ple de l’Ajuntament consignarà en el pressupost municipal anual una quantitat per atendre les activitats 

subvencionades.  

2. Aquesta quantitat serà distribuïda entre les activitats assenyalades en l’article 5, que es realitzin al nostre 

municipi, segons la planificació i definició dels objectius previstos per a l’any sense perjudici dels reajustaments que 

es puguin realitzar al llarg de l’exercici.  

3. En cas que es tractés d’una activitat puntual i extraordinària no programable amb la suficient antelació com per 

preveure la subvenció que l’Ajuntament considerés atorgar, es podrà complementar o habilitar la partida de 

despeses corresponent al pressupost, amb el procediment legalment establert, sempre que el peticionari s’ajusti a 

les prescripcions d’aquesta ordenança.  

Article 8. 



 

 

 1. Els peticionaris hauran de presentar la sol·licitud amb la documentació que l’acompanyi, al Registre General de 

l’Ajuntament, mitjançant instància signada pel representant de l’entitat o agrupació sol·licitant.  

2. En la instància s’haurà de fer constar:  

a) Nom i domicili del sol·licitant.  

b) N.I.F. del sol·licitant.  

c) Qualitat que ostenta.  

d) Programa detallat pel qual sol·liciten la subvenció i pressupost total previst.  

e) Subvenció que sol·licita.  

f) Època de l’any en la qual es desenvoluparà l’activitat, per poder fixar la data de concessió, si s’escau.  

3. Estat anual de comptes.  

4. Un exemplar dels seus estatuts, si es tracta d’una associació. Només caldrà presentar-los la primera vegada que 

ho sol·licitin.  

 

CAPITOL V: Criteris per a la distribució de les subvencions  

 

Article 9  

 A més dels criteris específics que pugui fixar la Corporació per a cada àrea concreta, es consideraran primordials 

per a l’atorgament de subvencions les següents:  

✓ L’interès general de l’activitat.  

✓ El nombre de destinataris al qual va adreçada.  

✓ El nombre de participants del municipi  

✓ La dificultat per executar-se sense subvenció.  

✓ El dèficit d’activitat anàlogues al municipi.  

  

Article 10. 

Només s’atendran les sol·licituds rebudes dins el termini de presentació fixat. Un cop analitzades les sol·licituds 

formulades, l’Ajuntament procedirà d’acord amb el previst a l’article 7.  

  

CAPITOL VI: Justificació de les despeses i pagament de les subvencions  

  

Article 11 



 

 

 Per percebre les subvencions atorgades d’acord amb les prescripcions d’aquesta ordenança és necessari haver 

realitzat l’activitat subvencionable i presentar a l’Ajuntament la documentació següent:  

✓ Memòria detallada de l’activitat/s realitzada/des.  

✓ Instància subscrita pel President de l’entitat dirigida a l’Alcalde, sol·licitant el pagament de la subvenció.  

✓ Pressupost definitiu de les activitats realitzades.  

✓ Un exemplar de tota la documentació impresa generada per l’activitat.  

✓ Factures.  

  

Article 12 

 Les factures a que fa referència el punt e) de l’article anterior hauran de reunir els següents requisits:  

 

✓ Ser originals o còpies compulsades pel Secretari de l’Ajuntament.  

✓ Estar datades durant l’any en curs que s’ha atorgar la subvenció.  

✓ Contenir el N.I.F. del preceptor.  

✓ Contenir el segell de la casa subministradora i signatura.  

✓ Ajustar-se al pressupost presentat en formular la sol·licitud. 

 

  

Article 13. 

La documentació justificativa a que fa referència l’article 11 es presentarà al Registre General de l’Ajuntament en el 

termini que s’estipuli en l’acord d’atorgament. 

  

Article 14 

El fet comprovable de que el peticionari (sigui entitat o persona física) sigui deutor, per conceptes tributaris o 

urbanístics, amb l’Ajuntament, facultarà a aquest pel no atorgament de la subvenció sol·licitada.  

  

DISPOSICIO FINAL  

 La present ordenança que consta de catorze articles, i una disposició final, entrarà en vigor una vegada aprovada 

definitivament per l’Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb 

l’article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i romandrà vigent mentre no 

s’acordi la seva modificació o derogació expressa. 


