AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
GIRONÈS
telèfon: 972 42 83 00
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972 42 90 79
sgregori@ddgi.es

ORDENANÇA REGULADORA DE LES SUBVENCIONS PER A DIVERSES
FINALITATS DINS L’ÀMBIT DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL.
CAPÍTOL 1
Disposicions Generals
Article 1.
Aquesta ordenança té per objecte estructurar i fixar criteris i el procediment per
a la concessió de subvencions, tendint a definir uns objectius i garantir als
ciutadans, en igualtat de condicions, l’accés a aquestes prestacions per a
serveis i activitats que complementin o supleixin els atribuïts a la competència
municipal.
Article 2.
Es considera subvenció qualsevol auxili directe o indirecte, valorable
econòmicament, a costa de l’Ajuntament, que doni la Corporació, i entre ells
les beques, primes, premis i altres despeses d’ajuda personal.
Article 3.
L’atorgament de les subvencions s’atendrà a les següents normes:
1.-Tindran caràcter voluntari i eventual.
2.-No seran invocables com a precedent.
3.-No excediran en cap cas, del 50 % del costa de l’activitat a la qual s’apliqui.
4.-No serà exigible l’augment o revisió de subvenció.
Article 4.
Seran nuls els acords de subvencions que obeeixin a mera liberalitat.
CAPÍTOL 2
Peticionaris
Article 5.
Podran sol.licitar subvencions:
a) Entitats i associacions sense afany de lucre domiciliats al municipi de Sant
Gregori. Expcionalment també podran sol.licitar subvencions altres entitats o
associacions domiciliades fora de l’àmbit de Sant Gregori, però que l’activitat
per a la qual es sol.liciti la subvenció radiqui dins del municipi.

CAPÍTOL 3
Activitats objecte de subvenció
Article 6.
Són subvencionables les activitats programades que es realitzin durant l’any
de la seva petició en l’àmbit territorial del municipi referides a: l’esport, la
cultura, la joventut, els serveis socials i l’educació.

Article 7.
Són subvencionables les despeses d’organització d’actes i activitats descrites
o relacionades amb la seva promoció, preferentment els actes excepcionals o
de gran transcendència o tradició.
Article 8.
Es subvencionable qualsevol activitat cultural programada relacionada amb les
arts, les ciències i la llengua catalana.
Article 9.
Són subvencionables les activitats que suposin l’animació socio-cultural de la
joventut del municipi.
Article 10.
Són subvencionables les activitats preventives, rehabilitadores o assistencials
encaminades a l’antenció i la promoció del benestar de la família, de la
infància i adolescència, de la vellesa, de les persones amb disminucions
físiques, psíquiques o sensorials; la prevenció de tota classe de
drogodependències i la reinserció social dels afectats; les ajudes en situació
d’emmergència social, etc.
Article 11.
Són subvencionables les activitats relacionades amb la formació i l’educació.
CAPÍTOL 4
Procediment de sol.licitud
Article 12.
1.-El Ple consignarà una quantitat anual en el seu pressupost per atendre les
activitats subvencionables.
2.-La quantitat estarà distribuïda entre les diferents àrees segons la
planificació i definició d’objectius que s’hagin fixat per a l’any, sense perjudici
dels reajustaments que s’escaiguin.

Article 13.
Les sol.licituds podran ser presentades en el registre de l’Ajuntament
considerant-se com a base a aplicar , per a la tramitació de la subvenció, el
contingut de la present ordenança. En casos excepcionals, d’activitats no
periòdiques, s’estudiarà la sol.licitud fora d’aquests períodes.
Article 14.
Els peticionaris als quals es refereix l’article 5. hauran de presentar la següent
documentació:
a) Instància individualitzada per a cada activitat, signada pel President de
l’entitat o per qui tingui conferida la delegació degudament acreditada, en la
qual haurà de constar el programa o activitat per la qual es sol.licita subvenció.

b) Les associacions hauran d’estar degudament registrades en el Registre
Municipal d’Entitats.
c) Programa detallat i pressupost desglossat de l’activitat a realitzar per la qual
es sol.licita la subvenció.
Per les activitats periòdiques : còpia de la liquidació econòmica de la darrera
edició celebrada.
CAPÍTOL 5
Criteris per a l’assignació de subvencions
Article 15.
Ademés dels criteris específics que pugui fixar el Ple de la Corporació per a
cada àrea en concret, es consideren per l’atorgament de les subvencions els
següents:
a) Interès general de l’activitat.
b) Dèficits d’activitats anàlogues.
c) Ajudar aquelles activitats que sense subvenció serien de díficil execució.
d) El major àmbit territorial d’afluència.
e) El major abast personal.
f) L’interès per Sant Gregori.
Article 16.
El Ple atorgarà cada trimestre les subvencions d’entre les presentades durant
aquell període.
CAPÍTOL 6
Obligacions dels beneficiaris
Article 17.
Les activitats subvencionades hauran d’estar realitzades abans del 31 de
desembre de l’any de la seva concessió.

Article 18.
Tota subvenció concedida queda sotmesa a la condició de fer constar en la
documentació i propaganda impresa que l’activitat comporti, l’expressió “amb
el suport de l’Ajuntament”.
Article 19.
No s’autoritza el canvi de destinació de les subvencions concedides.
Article 20.
La mera presentació d’una sol.licitud de subvenció per a una activitat implica el
coneixement i l’acceptació d’aquesta Ordenança i de les bases que regulen la
seva concessió.

Article 21.
L’incompliment de les obligacions i determinacions compreses en aquesta
Ordenança podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.
CAPÍTOL 7
Justificació i cobrament
Article 22.
Per percebre les subvencions concedides d’acord amb les prescripcions
d’aquesta Ordenança és precís haver realitzat l’activitat subvencionada i
presentar la següent documentació:
a) Escrit subscrit pel President de l’entitat, adreçat a l’Alcalde de l’Ajuntament
sol.licitant el pagament de la subvenció, indicant el número de compte corrent
al qual s’hagi d’efectuar la transferència. Pot fer-se constar en la pròpia petició.
b) Un exemplar de tota la documentació impresa generada per l’activitat inclós
el programa.
Article 23.
La documentació justificativa a la qual fa referència l’article 22. es presentarà
dintre dels noranta dies següents de realitzada l’activitat, i l’aprovació i
pagament, en el seu cas, correspondrà al Sr. Alcalde, que podrà reduir la
subvenció fins arribar al 50% de les despeses efectivament produïdes, si
aquestes fossin inferiors al doble de la subvenció concedida.
Disposició final.
La present Ordenança que consta de 23 articles i una disposició final, entrarà
en vigor un cop aprovada definitivament per l’Ajuntament, i publicat el seu text
sencer en el Butlletí Oficial de la Província, transcorregut el termini previst en
l’article 65.2 de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril.

Sant Gregori,a sis de juny de 1.997

