
ANNEX 5.- SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DEL MEDI AMBIENT 

 
 

1.- FINALITAT 
 
La finalitat d’aquestes subvencions és l’atorgament de suport econòmic a 

projectes que programin i executin activitats que garanteixin la conservació 
del medi i la sostenibilitat del municipi. 

 
2.- BENEFICIARIS 
 

Els destinataris d’aquestes subvencions són els següents: 
 

a) Entitats privades i persones físiques sense afany de lucre que tinguin 
seu o delegació a Vilafranca del Penedès  i que estiguin inscrites en el 
Registre Municipal d’Entitats. 

 
3.- TIPOLOGIA DE PROGRAMES OBJECTE DE SUBVENCIÓ 

 
Els programes i activitats que seran objecte de subvenció poden ser els 

següents: 
 

 Coneixement, conservació i promoció de l’entorn natural 

 

 Accions de foment de la recollida selectiva i la reducció dels residus. 
 

 Accions de foment de les energies renovables, de millora de 

l’eficiència energètica i de la mobilitat sostenible. 
 

 Actuacions per al foment de la sensibilització ambiental. 

 
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 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) Les característiques de l’actuació proposada, tenint en compte 

l’impacte positiu, ambiental i social, que pot implicar la seva execució 

fins a un màxim de 10 punts. 



 

b) La implicació o participació de l’entitat a la vida comunitària del 
municipi i la seva col·laboració en accions de millora de la situació 

ambiental del municipi incloses en el Pla d’Acció Ambiental del 
municipi, fins a 10 punts 
 

c) Pressupost i finançament de l’entitat, tenint en compte l’aportació de 
la pròpia entitat, la capacitat de mobilitzar recursos d’altres ens 
públics o privats, el percentatge del cost que se sol·licita a 

l’Ajuntament, fins a 10 punts 
 

d) La col·laboració amb d’altres entitats o grups en el disseny i 

l’execució de l’actuació i el foment de la participació ciutadana fins a 
10 punts 

 

e) L’aplicació de criteris de sostenibilitat en les activitats de l’entitat o 
espais que aquesta utilitza, així com en la difusió de les actuacions 
que desenvolupa, fins a 10 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 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. 
 
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. 

 
7.- APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 

Aquestes subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del 
pressupost municipal de l’exercici que s’estableixi a la convocatòria. 

 


