ANNEX 4.- SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE LA SALUT
1.- FINALITAT
La finalitat d’aquestes subvencions és l’atorgament de suport econòmic a
projectes que programin i executin activitats en l’àmbit de la salut de les
persones, per contribuir al benestar físic i emocional dels ciutadans i
ciutadanes i promoure estils de vida saludables a través de la
sensibilització, la informació i el desenvolupament de programes de
promoció de la salut relacionats amb malalties d’especial prevalença.
2.- BENEFICIARIS
Els destinataris d’aquestes subvencions són els següents:
a) Entitats privades sense afanys de lucre que tinguin seu o delegació a
Vilafranca del Penedès
i que estiguin inscrites en el Registre
Municipal d’Entitats.
b) Que portin a terme activitats al municipi de Vilafranca del Penedès,
en l’àmbit de la promoció d’hàbits saludables i/o la prevenció de
malalties.
3.- TIPOLOGIA DE PROGRAMES OBJECTE DE SUBVENCIÓ
Els programes i activitats que seran objecte de subvenció poden ser els
següents:


Educació i informació sanitària i la prevenció de malalties d’especial
prevalença



Millora de la qualitat de vida de les persones afectades per malalties
cròniques



Sensibilització, suport i ajuda mútua en problemes de salut



Formació en matèria sanitària de la població general o de col·lectius
específics

Les activitats següents queden excloses de suport econòmic:


El funcionament ordinari de les entitats així com al creació de nous
serveis o el manteniment dels ja existents de les mateixes



Les propostes que ja gaudeixin d’ajut per part d’altres serveis del
mateix ajuntament.



Les despeses d’inversió (material inventariable, web corporatiu, etc)

Les activitats anàlogues o similars que es repeteixin al llarg de l’any seran
tractades com una única activitat a efectes de la concessió de subvenció.
4.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SUBVENCIONS
La proposta d’atorgament de les subvencions serà resultat d’aplicar els
criteris següents de valoració, amb la puntuació màxima en cada cas que
s’hi fa constar:
a) Programa d’activitats a realitzar (característiques, metodologia,
objectius, avaluació) fins a 20 punts
a. Beneficis per a la salut del col·lectiu al qual va adreçada
l’activitat fins a 6 punts
b. Adequació de les activitats amb els objectius propis del servei
de Salut fins a 4 punts
c. Innovació del projecte fins a 4 punts
d. Definició d’indicadors d’avaluació fins a 2 punts
e. Viabilitat tècnica i econòmica del projecte fins a 2 punts
f. Pressupost clar i detallat fins a 2 punts
b) Nombre de persones beneficiàries de l’activitat o serveis proposats
fins a 10 punts
c) Continuïtat en el temps del projecte o activitat fins a 10 punts
d) Treball cooperatiu amb altres entitats fins a 5 punts
e) Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi i la complementarietat als
serveis públics fins a 5 punts.
5.- QUANTIES, IMPORT MÀXIM I CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ
La quantia de la subvenció s’establirà a la corresponent convocatòria.
6.- JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES
Els beneficiaris de les subvencions hauran de justificar un import de
despesa equivalent al doble de l’import concedit.
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el darrer
dia hàbil del mes de març de l’exercici següent al de la data de concessió.
Els beneficiaris de les subvencions hauran de justificar les despeses
suportades per la realització de l’activitat, d’acord amb els articles 33 i 34
de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès.
El cost de l’activitat pot incloure la totalitat de les despeses necessàries per
ser portada a terme: difusió i comunicació, compra de materials, lloguers
d’infraestructures, contractació de professionals, desplaçaments, dietes, etc.
Les despeses corresponents a manteniment i conservació d’instal·lacions
per a la realització d’activitats així com les despeses de subministrament
que s’imputin a l’activitat no podran superar el 10% del total de la
subvenció.

No seran subvencionables les despeses de càtering i altres assimilables.
En cas que la justificació inclogui despeses del personal que ha dut a terme
l’activitat subvencionada, ha d’incorporar:






Nòmina
Document bancari acreditatiu del pagament net
Model de retenció IRPF al treballador i acreditació mitjançant
document bancari de l’ingrés a Hisenda de les retencions
TC-1 que reflecteixi la quota de l’empresa i la del treballador, amb el
pagament del mateix
TC-2 on consta la relació nominal dels
diferents treballadors i
permetrà identificar el treballador en concret

La documentació a presentar és la que es detalla en l’article 16 de les Bases
Específiques reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès.
Per fer efectives les subvencions caldrà que les entitats donin compliment a
les normatives vigents i que justifiquin les quantitats subvencionades
destinades a activitats realitzades al municipi de Vilafranca del Penedès.
7.- APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Aquestes subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del
pressupost municipal de l’exercici que s’estableixi a la convocatòria.

