
 
 

Antic Camí de Sant Martí, 12  |  08720 Vilafranca del Penedès  |  938 172 318  |  pesports@vilafranca.org  |  www.vilafranca.cat       pàg.
  

1 

Regidoria d’Esports 

CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EXTRAORDINÀRIES PER AL SUPORT A LES ENTITATS ESPORTIVES I LA PROMOCIÓ DE LA 
PRÀCTICA D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES EN L’ESCENARI ACTUAL DE CRISI SANITÀRIA 
PROVOCADA PER LA COVID-19, PER PROMOURE L’ESPORT DE BASE AMATEUR, FEDERAT I 
COMPETITIU DURANT EL CURS 2020/2021. 
 
 
1. MOTIU DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1.1 Davant la crisi sanitària, social i econòmica que ha desencadenat la Covid-19, la pràctica 
d’activitats físiques i esportives està resultant greument  afectada i  el teixit associatiu esportiu 
de Vilafranca ha fet i esta fent un enorme esforç, tant humà com econòmic, per minimitzar les 
afectacions que aquesta crisi està provocant en l’àmbit esportiu. Un àmbit, l’esport,  que dóna 
resposta directe a les necessitats de salut, de relació social, de lleure i formatives de la ciutadania 
en totes les franges d’edat.  
 
És per aquest motiu que la Regidoria d’esports de l’Ajuntament de Vilafranca es proposa donar 
suport al conjunt d’entitats esportives de Vilafranca en la seva tasca de promoció i creació 
d’oferta de pràctica d’activitats físiques i esportives per a la població de Vilafranca. 
 
1.2 Es objecte d’aquesta convocatòria el concurs públic per a la concessió d'ajuts i 
subvencions a les entitats esportives inscrites en el registre d’entitats de Vilafranca del Penedès 
que promocionin activitats físiques i esportives de base amateur per infants i joves entre els 6 i 
25 anys,  de caire federat i competitiu, de forma continuada i regular durant el curs 2020/2021 
(entre l’1 d’agost de 2020 i el 31 de juliol de 2021), què es considerin d’interès públic local .  
 
1.3  Aquesta convocatòria es regirà per l’ordenança General de Subvencions aprovada pel 
Ple Municipal del dia 20 de juny de 2006, publicada en el BOP de data 4 d´octubre de 2006 i en 
el DOGC de data 23 d´octubre de 2006, i pels aspectes d´aquest document que la 
complementin. 
 
 
 
2. FINALITAT DE LES SUBVENCIONS 
 
2.1 La regidoria d’Esports de Vilafranca del Penedès, conscient de la necessitat d’establir 
mecanismes que garanteixin l’accés a la practica d’activitat física i esportiva de la ciutadania, es 
proposa donar suport a les iniciatives d’esport de base continuades, de caire federatiu i 
competitiu de les entitats esportives que actuen en l’àmbit de l’esport local i garantir-ne l’accés a 
la ciutadania en condicions adequades. 
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2.2 Dotar de suport econòmic a l’associacionisme esportiu que organitza activitats físiques 
i esportives puntuals a la ciutat en l’actual escenari de crisi sanitària. 
 
 
 
3. DEFINICIÓ D’ACTIVITATS SUBVENCIONABLES 
 
3.1 Amb caràcter general, seran subvencionables les activitats d’esport de base amateur, 

continuades, de caire competitiu i que la modalitat esportiva estigui regulada per una 
federació esportiva amb presència a Catalunya, per infants i joves amb edats compreses 
entre els 6 i 25 anys, sense finalitat lucrativa i que s’organitzin a Vilafranca del Penedès 
per entitats esportives del municipi. 

 
3.2 Quan la sol·licitud de subvenció es realitzi únicament per equips o esportistes individuals 

de categoria sènior o superior (o amb edats superiors als 18 anys), l’entitat haurà de 
justificar que disposa d’altres equips o esportistes individuals de categories inferiors, o 
d’un acord de filiació amb altres entitats o seccions esportives de Vilafranca, que 
participen de forma regular i continuada en les activitats esportives de l’entitat, 
competicions federades o dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. 

 
3.3 Seran subvencionables les despeses directes i imprescindibles per la planificació, 

programació i execució de l’oferta d’activitats sense finalitat lucrativa objecte d’aquesta 
convocatòria. Podran ser objecte de subvenció les despeses següents: 

 
- Transport, desplaçaments i allotjament dels esportistes, per participar en 

competicions, trobades esportives o altres activitats de caire esportiu anàlogues, que 
estiguin directament vinculades al programa objecte de subvenció, regulades per una 
federació esportiva amb presència a Catalunya i siguin, com a mínim, d’àmbit 
comarcal 

- despeses federatives i arbitratges que requereixi les competicions reglades o 
competicions escolars que estiguin directament vinculades al programa objecte de 
subvenció i estiguin regulades per una federació esportiva amb presència a Catalunya 

- despeses de contractació de tècnics esportius, regulades per la normativa laboral 
vigent  

- material fungible esportiu, necessari per l’entrenament dels equips i dels esportistes 
individuals en entrenaments col·lectius 

- equipació esportiva per la participació en competicions dels esportistes 
- la implantació de mesures per adaptar les activitats als requeriments de les autoritats 

sanitàries per fer front a la transmissió de la Covid-19 
- la implantació d’accions per adaptar les activitats als requisits establerts pel Pla d’Acció 

pel Desconfinament de l’Esport a Catalunya (PADEC) 
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- la contractació de serveis i la compra de productes i materials necessaris per 
implementar mesures de protecció per als esportistes i personal tècnic 

- les despeses directament relacionades amb la crisi sanitària provocada per la Covid-
19 

 
3.4 No  seran subvencionables : 
 

- les activitats que no compleixin amb les finalitats d’aquesta convocatòria  
- les activitats en que els esportistes rebin algun tipus de remuneració, col·laboració 

econòmica o es pugui considerar professionalitzada  
- les activitats amb finalitat lucrativa o comercial 
- les activitats que no disposin d’un projecte pedagògic o en les que aquest sigui contrari 

a la formació integral de les persones 
- les activitats puntuals o que no tinguin una durada superior i continuada als 6 mesos 
- les activitats no regulars o que tinguin una periodicitat inferior a una sessió setmanal 
- les activitats realitzades dintre de l’horari escolar o que estiguin incloses a l’oferta 

reglada o curricular d’un centre educatiu o formatiu 
- les activitats en que el promotor sigui una entitat depenent de l’Administració Pública 
- les activitats en les que existeixi un criteri que en limiti la participació o en sigui 

excloent a determinats col·lectius.  
- les activitats que es realitzin fora del municipi, a excepció de les que per les seves 

característiques s’hagin de realitzar forçosament en espais concrets no existents al 
municipi 

- les despeses que no es poden considerar directes de la planificació, programació i 
execució de l’oferta d’activitats objecte d’aquesta convocatòria.  

- Les activitats no esportives, encara que estiguin incloses en la programació de 
l’activitat general 

- Les activitats programades que no es realitzin per motius aliens a la crisi sanitària 
provocada per la Covid-19 

- Es consideren expressament excloses de ser subvencionables les despeses pels 
conceptes següents:  

§ celebracions o festes de l’entitat, activitats de finals de curs  o altres tipus 
de actes festius encara que estiguin vinculats a la programació general de 
l’activitat 

§ despeses de representació de càrrecs directius 
§ despeses per desplaçaments, allotjaments o manutenció per activitats de 

convivència, entrenaments fora del municipi o altres activitats anàlogues 
§ sancions o multes 
§ despeses accessòries o que no reverteixin directament en la qualitat 

pedagògica de les activitats.  
§ equipament esportiu no fungible 
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§ Aportacions econòmiques, salaris, dietes o altres contribucions 
econòmiques o en espècies als esportistes 

§ Despeses de publicitat o promocionals no directament vinculades al 
programa d’activitats que sigui objecte de subvenció 

 
3.5 Quan la durada i periodicitat de l’activitat no es pugui mantenir de la forma que s’havia 
programat inicialment, per motius directament relacionats amb la crisi sanitària provocada per 
la Covid-19 o altres circumstàncies vinculades, es considerà l’activitat o projecte  igualment 
subvencionable, sempre que generi despesa per l’entitat sol·licitant de la subvenció i aquesta 
programi activitats alternatives que supleixin en part la programació esportiva prevista 
inicialment. 
 
 
 
4.  CRITERIS PER LA PRIORITZACIÓ I L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS 
 
4.1  Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquestes seran examinades i valorades 
tècnicament, comprovant-se que les sol·licituds reuneixen els requisits establerts en aquestes 
bases i és valoraran en base al següents criteris: 
 
- fins un màxim de 2,5 punts per la valoració del projecte esportiu i pedagògic de l’entitat 
- 1 punt per cada equip (o equivalent en esport individual) de categoria inferiors a benjamí o 
amb edats compreses entre els 6 i 9 anys, masculí o femení, que participi en una competició 
esportiva federada o dels Jocs Escolars de Catalunya, de forma regular i continuada. Màxim 3 
equips. 
- 1 punt per cada equip (o equivalent en esport individual) de categoria benjamí o amb edats 
compreses entre els 9 i 10 anys, masculí o femení, que participi en una competició esportiva 
federada o dels Jocs Escolars de Catalunya, de forma regular i continuada. Màxim 3 equips. 
- 1 punt per cada equip (o equivalent en esport individual) de categoria aleví o amb edats 
compreses entre els 11 i 12 anys, masculí o femení, que participi en una competició esportiva 
federada o dels Jocs Escolars de Catalunya, de forma regular i continuada. Màxim 3 equips. 
- 1 punts per cada equip (o equivalent en esport individual) de categoria infantil o amb edats 
compreses entre els 13 i 14 anys, masculí o femení, que participi en una competició esportiva 
federada o dels Jocs Escolars de Catalunya, de forma regular i continuada. Màxim 3 equips. 
- 1 punts per cada equip (o equivalent en esport individual) de categoria cadet o amb edats 
compreses entre els 15 i 16 anys, masculí o femení, que participi en una competició esportiva 
federada, de forma regular i continuada. Màxim 3 equips. 
- 1 punts per cada equip (o equivalent en esport individual) de categoria juvenil o amb edats 
compreses entre els 17 i 18 anys, masculí o femení, que participi en una competició esportiva 
federada, de forma regular i continuada. Màxim 2 equips. 



 
 

Antic Camí de Sant Martí, 12  |  08720 Vilafranca del Penedès  |  938 172 318  |  pesports@vilafranca.org  |  www.vilafranca.cat       pàg.
  

5 

Regidoria d’Esports 

- 1 punts per cada equip (o equivalent en esport individual) de categoria o superior (o amb edats 
superiors als 18 anys), masculí o femení, que participi en una competició esportiva federada, de 
forma regular i continuada. Màxim 1 equips. 
- 2 punts per disposar d'una pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de 
l'activitat motiu del programa 
- 0,005 punts per cada participant que estigui inscrit en el conjunt d’activitats esportives sense 
afany de lucre ofertades per l’entitat. Fins un màxim de 1,5 punts 
 
La puntuació màxima que es podrà obtenir serà 25 punts. 
 
4.2 En els criteris de valoració s’especifica la figura de l’equip. En els esports en que la 
competició no es realitzi per equips, es considerarà un equip el número d’esportistes individuals 
(que reuneixen les mateixes característiques, segons l’objecte del programa) múltiple de 7, 
segons el quadre següent: 
 

Menys de 7 esportistes 
individuals 

No es considerà cap equip 

De 7 a 13 esportistes 1 equip 
De 14 a 20 esportistes 2 equips 
De 21 a 27 esportistes 3 equips 
Més de 28 esportistes es calcularà la mateixa 

proporció amb grups 
múltiples de 7 

 
4.3 La puntuació obtinguda serà la valoració de cada sol·licitud. 
 
 
 
5. ENTITATS I PERSONES BENEFICIÀRIES DE LES SUBVENCIONS 
 
5.1 Podran ser beneficiaries de les subvencions regulades en aquestes bases les entitats sense 
ànim de lucre inscrites abans del 30 de setembre de 2019 en el registre d’entitats esportives de 
la Generalitat de Catalunya i en el registre municipal d'entitats de l’Ajuntament de Vilafranca 
previst en els articles 98 i següents del Reglament Orgànic Municipal. Que disposin de la 
documentació de l’entitat actualitzada a la normativa vigent i que reuneixin les condicions i portin 
a terme activitats físiques i esportives previstes en aquestes bases..  
 
5.2 No podran demanar l'atorgament de subvencions les entitats i les persones que no hagin 
justificat degudament, dins el termini establert, la destinació d'altres subvencions rebudes 
anteriorment, o bé que no hagin procedit a reintegrar quantitats percebudes amb motiu d'altres 
subvencions que hagin estat objecte de revocació o reducció. 
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5.3 Amb caràcter general no es pot gaudir de cap subvenció si la persona o entitat sol·licitant 
té pendent de pagament qualsevol deute en període executiu davant l’Ajuntament en el moment 
d’efectuar la proposta de resolució de la sol·licitud. 
 
5.4 No poden obtenir la condició de persones beneficiàries les que hagin estat objecte de 
sancions administratives o de sentències condemnatòries fermes, per haver exercit o tolerat 
pràctiques considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere, d'acord amb l'article 11 de la 
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 
 
 
 
6. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
6.1  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de la publicació 
de les bases de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP). No s’acceptarà cap 
sol·licitud fora d’aquest termini.  
 
6.2 Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, a l'apartat de Tràmits del web de 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès (www.vilafranca.cat), mitjançant els models normalitzats 
i documents exigits que es poden trobar al mateix web. La sol·licitud indicarà: 

• El caràcter amb què s'actua, en nom propi o com a representant legal o voluntari. 

• Referència a l'activitat o programa que constitueix l’objecte de la subvenció. 
 
6.3  A més a més dels models de sol·licituds específics, la sol·licitud s’ha d’acompanyar de la 
següent documentació: 

• Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts o sol·licitats per a la mateixa 
finalitat i compromís de comunicar a la l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès les que 
s’obtinguin en el futur. 

• Compromís de complir les condicions de la subvenció. 

• Dades del compte bancari al qual, si l’activitat proposada és subvencionada, s'ha de 
transferir l’import de la subvenció. 

• Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat 
Social i amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

• Declaració responsable conforme l’activitat a executar no suposa contacte habitual amb 
menors i, en cas contrari, que es disposa dels corresponents certificats legalment 
establerts per a acreditar que les persones que participen en el projecte no han estat 
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condemnades amb sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat 
sexuals. 

• Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels òrgans de direcció o 
administració, en cas que els sol·licitants siguin  persones jurídiques, per tal que, si són 
beneficiàries d’una subvenció d’import superior als 10.000 €, l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès les faci públiques de conformitat amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,  
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

• Declaració responsable de no trobar-se en cap de les causes de prohibició per rebre 
subvencions. 

 
6.4 La documentació que ja estigui en poder de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es 
considera presentada, sempre que sigui vigent i ho acrediti el sol·licitant. 
 
6.5 Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar 
la informació que contenen, es pot donar als sol·licitants un termini, que no pot excedir de deu 
dies hàbils, per a solucionar els defectes o omissions o per a ampliar la informació.  
 
6.6 Pel sol fet de presentar la sol·licitud, el/la persona sol·licitant presta el seu consentiment 
per a què, en el cas de resultar beneficiari, l’Ajuntament obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics.  
 
6.7 En el cas d’entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, si les dades i documentació 
que hi consta no està actualitzada, la persona beneficiària serà requerida per tal que l'aporti. 
 
6.8 Les sol·licituds de subvenció es presentaran exclusivament per mitjans telemàtics. 
 
6.9 Per ampliar la informació sobre la sol·licitud de subvencions previstes en aquestes bases 
caldrà fer-ho a les oficines tècniques de la regidoria d’esports (planta 1 del Complex Aquàtic), de 
dilluns a divendres, entres les 10:00 i les 13:00 h, o concertar cita prèviament al telèfon 938 172 
318. 
 
6.10 Cada entitat podrà presentar com a màxim 1 sol·licitud per tot el període de la 
convocatòria.   
 
 
 
7. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS 
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7.1 A banda dels ajuts en infraestructures, recursos humans i/o materials, cessió d'espais o 
altres col·laboracions; la quantitat total d'aportació econòmica en concepte de subvencions no 
podrà excedir, globalment, de 44.000,- euros, que correspondran a la partida 2.92000.48900 del 
pressupost vigent. 
 
7.2 La proporció de la puntuació de cadascuna de les sol·licituds en relació a la suma total 
dels punts de totes les sol·licituds, s’utilitzarà per definir l’aportació econòmica màxima de 
cadascuna, en relació percentual a la quantia total de la convocatòria. 
 
7.3 L’import màxim de la subvenció no podrà ser superior al 10% de la dotació econòmica 
de la convocatòria, ni tampoc superior al cost estimat de l’activitat.  
 
7.4 Quan en l’activitat per la qual es sol·licita subvenció es produeixi l’ús de les instal·lacions 
esportives municipals, es podrà descomptar de l’aportació econòmica resultant l’import del 
cost de l’ús de la instal·lació esportiva , segons els preus públics vigents. 
 
7.5 Podran ser considerades també com a subvencions les atribucions no dineràries 
relacionades amb el desenvolupament de l'activitat subvencionada que siguin avaluables 
econòmicament (per exemple, ajuts en infraestructures, recursos humans i/o materials, cessió 
d'espais o altres col·laboracions). 
 
 
 
8. RESOLUCIÓ 
 
8.1 La instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les 
presents bases correspon als tècnics de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Vilafranca. 
Aquests verifiquen el compliment de les condicions o els requisits que han de reunir els 
sol·licitants per a adquirir la condició de beneficiaris, i porten a terme una pre-avaluació que 
determina les sol·licituds que passen a la fase d’avaluació. Així mateix, avaluen les sol·licituds 
d’acord amb els criteris de valoració establerts a la convocatòria i n'estableix la corresponent 
puntuació. Podran realitzar d'ofici quantes actuacions considerin necessàries per a la 
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'hagi de formular 
la proposta de resolució. 
 
El resultat d’aquesta avaluació es materialitza en un informe, que es remet a l’òrgan col·legiat, en 
el qual consten: 

• Les sol·licituds presentades, amb la indicació de les no admeses. 
• La puntuació atorgada a cada sol·licitud admesa. 
• La quantia individual de les subvencions proposades. 
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• Les sol·licituds desestimades, amb l'especificació dels motius. 
 
8.2  L'òrgan col·legiat competent per a la proposta de concessió serà la comissió informativa 
corresponent, formada pel/per la regidor/a d’esports, pel tècnic o la tècnica responsable de la 
classificació i l'informe previ i actuarà com a Secretari/a una persona d'administració general de 
l'Ajuntament amb qualificació suficient. 
 
8.3 L’òrgan competent de la resolució del procediment per a l’atorgament o denegació de les 
subvencions serà l’Alcalde/essa que podrà delegar-ho en la Junta de Govern Local o en un Tinent 
d’Alcalde , que podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total 
previst. 
 
8.4 El procediment de concessió de les subvencions es resoldrà en un termini màxim de tres 
mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució 
dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
8.5 En tots els casos, la resolució de concessió, que es notificarà als interessats, estarà 
motivada d’acord amb l’establert a les bases específiques i a la convocatòria, i incorporarà la 
relació de beneficiaris, l’activitat subvencionada, l’import concedit, així com també  les sol·licituds 
desestimades amb la indicació del motiu de desestimació. 
 
8.6 Es considera que els/les beneficiaris/àries de la subvenció, una vegada se’ls hagi 
comunicat l’acord de concessió, l’accepten, així com les condicions imposades en la concessió, de 
forma tàcita.  
 
 
 
9. DEURES DE LES ENTITATS I DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE LES SUBVENCIONS 
 
9.1 Seran deures de les entitats i persones beneficiàries de les subvencions: 
 

- l'aplicació estricta de la subvenció a la realització de les activitats per la qual ha estat 
concedida. 
 
- la presentació de les justificacions que es demanin, i la col·laboració en l'activitat de 
fiscalització adient. En aquest sentit, es podran realitzar totes les actuacions d'inspecció 
necessàries per verificar la correcta destinació de les quantitats atorgades. 
 
- fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de l’activitat, en 
tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant 
el logotip de l’ajuntament que serà facilitat pel mateix als beneficiaris. 
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- el compliment de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i del Reglament 
per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Vilafranca vigent. 
 
- el compliment de l'acord del Ple municipal de 19 de gener de 2010, pel qual tota 
subvenció o ajut que concedeixi l'Ajuntament dóna lloc a la redacció i a la signatura d'un 
conveni per escrit que estableix els drets i els deures de les parts. Aquest document 
tindrà caràcter públic i serà objecte de publicació en el portal web municipal. 
 
- El compliment de la normativa i disposicions legals vigents que siguin d’aplicació a 
l’esdeveniment 

 
- Incorporar i implementar accions per la no discriminació de cap col·lectiu per raó de 
gènere, discapacitat, procedència, etc. Les accions han de tenir com a objectiu la inclusió 
de tots els col·lectius des del respecte a la diversitat i des de la tolerància.  

 
 
 
10. FORMA DE PAGAMENT 
 
10.1  Amb l’objectiu de facilitar el finançament de les entitats i persones beneficiàries de la 
subvenció en l’actual situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19, es tramitarà el  
pagament anticipat del 50% de l’import total de la subvenció concedida una vegada aprovada la 
proposta de concessió de subvencions.  
 
10.2 El pagament del 50% restant de l’import de la subvenció concedida es realitzarà una 
vegada  presentada la documentació justificativa i es comprovi que aquesta compleix amb tots 
els requisits establerts i amb el compliment, si s'escau, de les obligacions recollides a la Llei de 
transparència. 
 
10.3 Tots els pagaments es realitzen per transferència bancària al compte bancari del qual sigui 
titular l’entitat o persona beneficiària i que així consti en les bases de dades municipals. 
 
 
 
11. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
 
11.1 Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a màxim  dintre dels 6 mesos 
posteriors a la finalització de l'activitat/programa subvencionada o de la data que s’hagi 
comunicat formalment l’acord de concessió de la subvenció (la data que finalitzi més tard). 
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11.2 Aquesta justificació es presentarà prioritàriament de forma electrònica mitjançant els 
models normalitzats que es podran trobar al web de l'Ajuntament, www.vilafranca.cat. i annexant 
la documentació degudament signada en format PDF. S’admetrà també que es presenti en format 
físic de forma presencial, seguint el mateixos criteris. 
 
11.3  A la justificació cal adjuntar la següent documentació: 
 

a) Una declaració responsable de l’entitat beneficiària que acrediti que els justificants que 
es presenten s'han aplicat a l'activitat subvencionada, amb la relació numerada dels 
justificants aportats. 

b) Una memòria de l'activitat realitzada 
c) Una memòria econòmica de l’activitat o programat subvencionat, amb la descripció 

detallada de les despeses, ingressos i del saldo econòmic final. Caldrà indicar altres 
possibles subvencions o ajuts rebuts per la mateixa activitat o programa. 

d) Còpies digitalitzades de tots els materials impresos, publicitat, reculls de premsa, etc.,  de 
l’activitat subvencionada, en les quals haurà de figurar la col·laboració de l’Ajuntament de 
Vilafranca. En format PDF i en un únic document. 

e) Factures o justificants de les despeses suportades, que compleixin la normativa vigent. 
Com a mínim pel mateix import de la subvenció atorgada. Les factures o justificants 
hauran de reunir els següents requisits: 
- Estar efectivament pagades, adjuntant el rebut d’ingrés bancari.  
- Emeses a nom de l’entitat beneficiària.  
- Pertànyer a les dates del període per al qual s’ha concedit la subvenció. 
- Correspondre a les despeses generades pel programa subvencionat.  
- Reunir els requisits tècnics i formals exigits per la normativa vigent 

f) Còpies de les assegurances  contractades per l’activitat i/o participants, quan s’hagin 
expressat i puntuat en la petició. En els cas de no presentar-se es descomptarà aquesta 
puntuació de la valoració de la sol·licitud i es reduirà l’ajut econòmic proporcionalment 

g) Només per subvencions d'import superior a 10.000 euros. Informació relativa a les 
retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a fi i efecte que es puguin fer 
públiques, d’acord amb el que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
11.4  En el supòsit que l’activitat o projecte pel qual s’ha sol·licitat la subvenció no s’hagi pogut 
realitzar, total o parcialment, per motius directament relacionats amb la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19, la memòria de l’activitat que s’ha de presentar en el document “b” justificarà les 
circumstàncies que ha portat a la suspensió de l’activitat o projecte i les alternatives que s’han 
implementat.  
 
11.5  En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/da la necessitat d’esmenar les anomalies detectades 
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en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
11.6 Es podrà comprovar sempre, amb els procediments que es considerin oportuns, 
l’adequada aplicació de les subvencions concedides. En el cas d’aplicació inadequada d’una 
subvenció, es podrà instar a la restitució del seu import pels procediments legals establerts. 
 
 
 
12. MESURES DE GARANTIA. 
 
Les entitats i/o persones beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del 
pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la de les persones 
beneficiàries. 
 
 
 
13. CIRCUMSTÀNCIES QUE PODEN DONAR LLOC A LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
 

a) Quan la programació, l’execució o altre element bàsic de l’activitat o projecte es vegi 
alterat per motius directament relacionats amb la crisi sanitària per la Covid-19, les 
restriccions i/o les mesures pel control de la pandèmia. 

b) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció. 

c) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l’Ajuntament 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

d) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 
les presents bases. 

 
 
 
14. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS 
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14.1 La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
14.2 Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
14.3 Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud 
 
 
 
15. REVOCACIÓ I REDUCCIÓ DE LES SUBVENCIONS 
 
15.1 En el supòsit que les despeses de l'activitat subvencionada, d'acord amb les justificacions 
presentades, siguin inferiors a les estimades en el procés de valoració, o els ingressos o altres 
ajuts siguin superiors als previstos inicialment; la quantia d'aquesta subvenció podrà ser objecte 
de la reducció adient o de la seva revocació. 
 
15.2 La manca de realització de les activitats o projectes que van motivar la concessió de la 
subvenció donarà lloc a la revocació de la subvenció, a excepció que el motiu per no poder-se 
realitzar  estigui directa i inequívocament vinculat amb la crisi sanitària per la Covid-19, les 
restriccions i/o les mesures pel control de la pandèmia. 
 
15.3 En el cas que l’entitat subvencionada tingui deutes pendents amb l’Ajuntament de 
Vilafranca, es podrà retenir el pagament de la subvenció fins la resolució del deute. 
 
15.4 En el supòsit que l’activitat subvencionada rebi, de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, una altra subvenció pel mateix concepte, aquest import serà descomptat de la quantitat 
atorgada.  
 
15.5  També podran ser causa de reintegrament de les subvencions concedides: 

- quan l’entitat o persona beneficiària hagi obtingut la subvenció falsejant les condicions 
exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió. 
- Per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte 
- Per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts 
- Per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer 
- En els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS. 

 
 
 
16. DISPOSICIONS FINALS 
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16.1  Serà facultat de l’òrgan que resolgui les subvencions, fer la interpretació d'aquestes bases 
i prendre els acords sobre els aspectes de la matèria de subvencions que no es contemplin 
expressament. 
 
16.2 Les subvencions tindran caràcter voluntari, no generaran en cap cas dret respecte a 
peticions posteriors, i no són invocables com a precedent. 
 
16.3 L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i els seus òrgans de participació quedaran 
exempts de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivada 
de les actuacions a què restin obligades les entitats destinatàries de les subvencions atorgades.  
 
 
 
17.  VIGÈNCIA 
 
La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. 


