BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS PER ALS PROGRAMES QUE PRESENTIN LES ENTITATS I
ASSOCIACIONS DE PIERA.
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte de la subvenció.L’objecte de les presents Bases és regular i definir les condicions i els
procediments per sol·licitar, obtenir i justificar les subvencions atorgades
l’Ajuntament de Piera a les entitats i associacions de Piera.
Les subvencions que atorgui l’Ajuntament participen del caràcter discrecional
que estableix el Reglament dels Serveis de les Corporacions Locals i, per tant,
poden ser lliurement revocables i reduïdes. D’altra banda, no generen cap dret
per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar
com a precedent.
SEGONA.- Activitats subvencionables
Les activitats subvencionables hauran d’estar incloses dins els següents tipus:
1. Activitats de difusió cultural.
2. Iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni cultural, natural, tradicional i
popular.
3. Activitats de formació no reglada i de recerca.
4. Activitats d’animació sociocultural.
5. Activitats de les Associacions de Veïns
6. Activitats de promoció i pràctica de l’esport.
TERCERA.- Import de la subvenció
L’import a subvencionar estarà en funció de la partida corresponent prevista en
el Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici en curs.
Els imports aniran a compte de les següents partides:
Transferències igualtat de gènere
Transferències educació
Transferències cultura
Transferències joventut
Transferències festes
Transferències esports
Transferències barris
Transferències a entitats comunitàries

0305/48900/231
0301/48900/323
0203/48900/334
0304/48900/334
0304/48900/338
0205/48900/341
0203/48900/459
0303/48900/924
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Es contemplarà com a subvenció les aportacions de materials, infraestructures,
serveis i anàlegs que faciliti l’Ajuntament.
En cas de subvencions per petites inversions es prioritzarà no haver-ne rebut
cap en anys anteriors.
Com a regla general, la subvenció no superarà el 50 per cent de l’import de
l’activitat o projecte a subvencionar. Això no obstant, per causes justificades
l’import podrà ser superior a la meitat de l’import, sobretot quan s’estigui
desenvolupant una activitat que complementi una competència municipal i sigui
deficitària en el municipi. En aquest cas, també hi haurà un informe que així ho
justifiqui.
Els sol·licitants hauran d’informar d’altres subvencions que hagin sol·licitat i, en
el seu cas, obtingut per al mateix projecte o activitat. En cap cas el total de
subvencions públiques podran superar el cost del projecte. En el cas que, un
cop resolta la convocatòria de subvencions i en el transcurs de l’exercici
quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podrà incrementar
l'import concedit a alguna de les sol·licituds i atendre’n d’altres que, a causa de
les disponibilitats pressupostàries, haguessin quedat sense subvenció sempre
que aquestes sol·licituds s’hagin presentat en el seu moment a la convocatòria,
atenent als criteris, requisits, procediment i altres extrems d’aquesta normativa,
sense que sigui necessària una altra convocatòria i sempre que amb
l'increment de la subvenció no se superi el 50% del cost de l’activitat o el límit
establert en els criteris establerts.
D’altra banda es podran atorgar subvencions per imports inferiors als sol·licitats
pels interessats, quan el pressupost municipal aprovat no pugui atendre un
import superior, sempre seguint un criteri d’equitat entre els projectes de la
mateixa naturalesa.
QUARTA.- Sol·licitants
Totes les entitats ubicades a Piera, així com els col·lectius que es formin al seu
terme municipal i que vulguin desenvolupar programes i projectes que portin a
terme durant l’any natural.
Per poder-ho fer hauran de complir les següents condicions:
1. Les entitats ciutadanes hauran d’estar legalment constituïdes.
2. Tenir el domicili social dins el terme municipal de Piera i que l’activitat es
faci a Piera
3. Que l’activitat subvencionable no tingui caràcter lucratiu.
4. Que les entitats sol·licitants estiguin al corrent de les seves obligacions
fiscals amb Hisenda i Seguretat Social.
5. És requisit de les entitats sol·licitants que estiguin al corrent de les
justificacions econòmiques corresponents a projectes subvencionats en
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convocatòries anteriors, sempre que el termini de justificació de les quals ja
hagi finalitzat.
6. Responsabilitat civil i titulació adient en el cas que es facin activitats que així
ho requereixin.
7. Les entitats ciutadanes hauran d’estar registrades en el Registre d’entitats de
l’Ajuntament de Piera.
L’Ajuntament de Piera comprovarà d’ofici la inscripció en el Registre d’entitats
de l’Ajuntament de Piera.
CINQUENA.- Sol·licituds
La sol·licitud cal formalitzar-la en el model normalitzat complimentat
íntegrament i presentar-la al registre de l’Ajuntament adjuntant la següent
documentació:
1. Fotocòpia del DNI de la persona autoritzada per la signatura de l’acceptació
de la subvenció i expressar el caràcter en que actua.
2. Fotocòpia de la targeta d’identificació Fiscal de l’entitat peticionària (si encara
no estan inscrites en el Registre d’entitats).
3. Fotocòpia dels Estatuts de l’entitat sol·licitant inscrits al Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (si encara no estan inscrites en
el Registre d’entitats).
4. Projecte o memòria detallada de l’activitat a realitzar amb el corresponent
pressupost d’ingressos i despeses.
5. Declaració en el que consti les subvencions sol·licitades i les aprovades per
la realització de l’acció per la que es sol·licita la subvenció a altres
administracions o al propi Ajuntament de Piera.
6. Model normalitzat de dades per a la transferència bancària per a pagament
de la tresoreria de l’Ajuntament.
Els models normalitzats de sol·licitud i de transferència bancària així com les
bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria es poden obtenir a la
web de l’Ajuntament: www.viladepiera.cat i a les oficines de l’Ajuntament.
El termini de presentació de sol·licituds serà del 18 de gener al 12 de febrer de
l’any en curs.
La presentació dels documents esmentats serà condició necessària per a la
tramitació de la sol·licitud.
En el cas que la documentació fos incorrecta o incompleta, l’Ajuntament de
Piera reclamarà la rectificació o la informació necessàries.
Si en el termini de deu dies hàbils l’interessat no fa la rectificació demanada, se
li tindrà per desistida de la seva petició.
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Si l'Ajuntament de Piera rep una sol·licitud fora d’aquest termini, podrà tenir-la
en compte en el cas que, una vegada atorgades les subvencions sol·licitades
dins del termini establert, encara resti crèdit suficient per atendre-la i s’atengui
als criteris establerts en aquestes bases.
SISENA.- Òrgans competents i gestió de les sol·licituds.
La Regidoria corresponent de l’Ajuntament de Piera a qui vagi dirigida la petició
de subvenció, es farà càrrec de la seva revisió i emetrà informe sobre
l’adaptació de l’entitat i el seu objecte a aquestes bases i sobre la conveniència
d’atorgar la subvenció i la quantia, atesos els criteris d’atorgament que
s’estableixen en aquestes bases.
Cada Regidoria que tingui propostes de subvenció les portarà a la Junta de
Govern de l’Ajuntament de Piera juntament amb el informe pertinent per ser
debatudes i analitzades.
Correspondrà a la Junta de Govern de l’Ajuntament de Piera prendre l’acord
pertinent per l’atorgament de les subvencions.
SETENA.- Criteris de valoració
Les propostes presentades avaluades per la Junta de Govern d’acord amb un
barem màxim de 60 punts distribuïts amb els següents criteris:
1. La projecció i l’interès general per al conjunt de la població de Piera.
2. El caràcter innovador de l’activitat.
3. La no capacitat de finançament del projecte per altres vies
4. L’antiguitat de l’entitat i les activitats realitzades en anys anteriors.
5. La capacitat organitzativa de l’entitat o el grup.
6. El nombre de socis de l’entitat en proporció a la població del barri.
7. La necessitat de subvenció per portar a terme l’activitat: Es tindrà en compte
la imprescindibilitat de tenir un suport econòmic de l’Ajuntament perquè
l’activitat es pugui dur a terme.
8. L’esforç de l’entitat per obtenir altres fonts de finançament diferents a les
municipals. Es tindrà en compte sobretot l’aportació econòmica que realitzin els
mateixos socis per poder dur a terme l’activitat o altres esforços per fer-la
assequible.
9. El nombre de població a qui va dirigida l’activitat o projecte, prioritzant que
tinguin un nombre superior.
10. La projecció de Piera en l’activitat per a la qual es pretén suport, i si té
repercussió exterior.
11. La qualitat de l’activitat que es porta a terme.
12. La tradició de les activitats que es porten a terme.
Cada un dels anteriors criteris poden tenir una valoració màxima de 5 punts.
Per poder ser subvencionades, les sol·licituds han d’obtenir una puntuació
mínima de 20 punts en el conjunt dels criteris esmentats.
Aquests seran els criteris emprats per qualsevol activitat que no sigui esportiva.
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Es valorarà les aportacions de material, infraestructures, serveis i anàlegs que
faciliti l’Ajuntament.
VUITENA. Programes de subvencions de la Regidoria d’Esports.
1. Programa suport a les activitats regulars de l’esport base de les entitats
esportives d’àmbit federat.
Aquets programa està destinat a donar suport a la participació de les entitats
esportives en la competició federada corresponent, de caràcter comarcal,
provincial i nacional, de l’esport base.
En son destinataris, els clubs esportius federats.
La quantitat màxima serà de 15.000 €.
L’atorgament es farà seguint el càlcul següent:
1. De 1 a 5 equips, màxim 250€ per equip.
2. De 6 a 10 equips, màxim 375€ per equip.
3. De 11 a 15 equips, màxim 550 per equip.
4. De 16 a 20 equips, màxim 700 per equip.
Els equips a comptabilitzar són els que van entre les franges d’edat promeses
fins a juniors o juvenils.
A l’esport individual es multiplicarà el número d’equips per 1,75.
2. Programa suport a les activitats regulars de l’esport sènior amateur de les
entitats esportives de àmbit federat.
Aquets programa està destinat a donar suport a la participació de les entitats
esportives en la competició federada corresponent, de caràcter comarcal,
provincial i nacional, de l’esport sènior amateur.
En son destinataris, els clubs esportius federats.
Promoció de l’esport amateur sènior federat, 200 €.
Màxim 2 equips, categoria masculina i 2 en categoria femenina, per cada club.

3. Programa suport a les entitats esportives multi esportives.
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Aquest programa esta destinat a dona suport a aquelles entitats esportives, que
la seva organització presenta diferents seccions, en diferents modalitats
esportives diverses.
L’atorgament es farà de forma directe, tenint en compte el següent:
-Subvenció màxima 85€ per secció.
-Quantitat màxima 850€.
4. Programa suport a les entitats esportives federades, que participen en
competicions esportives oficials autonòmiques i estatals.
Aquest programa va destinat a donar suport a les entitats esportives federades,
que participen en competicions esportives en l’àmbit regional, autonòmic i
estatal, en desplaçaments fora de la província.
La quantitat màxima serà de 5000€.
Esport col·lectiu:
En àmbit regional, màxim 1000€.
En àmbit autonòmic, màxim 3000€.
En àmbit estatal, màxim 5000€.
Segons classificacions de cada modalitat esportiva.
Esport individual:
Es revisarà la temporada anterior a la convocatòria de subvencions, i es
valoraran el número d’esportistes de categories absoluta, promesa, junior,
juvenil i cadet que ha participat en diferents Campionats d’Espanya.
Màxim de 400€ per esportista que ha participat a un Campionat d’Espanya,
amb un límit de 5 esportistes per club.
5. Programa de suport a l’esport femení federat.
Aquest programa va destinat a recolzar a aquelles entitats que fomentin la
participació de les noies i nenes en l’esport federat.
Son destinataris els clubs esportius federats i entitats no esportives amb
seccions esportives federades.
La quantitat màxima serà de 3.000 €.
Subvenció màxima per equip, 300€.
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Els equips que es poden comptabilitzar son els que van entre la franja de
benjamines a sènior.
6. Programa de suport a l’organització o participació en esdeveniments
esportius puntuals.
Aquest programa està destinat a col·laborar en aquelles activitats esportives
que es realitzin a Piera, o que per la seva complexitat ens realitzin fora del
municipi.
Destinataris: els clubs esportius federats, i entitats no esportives però que
realitzin alguna activitat esportiva.
Estan incloses les activitats de caràcter oficial, les finals de competicions
federades i les activitats obertes i populars com les curses, les trobades o les
24 hores.
Esdeveniments d’àmbit local: com a màxim 700 €.
Si tenen lloc durant un matí o tarda, màxim 400€
Si tenen lloc durant un dia màxim 600€
Si tenen lloc durant un cap de setmana màxim 700€
Esdeveniments d’àmbit autonòmic - català: com a màxim 1.000€.
Si tenen lloc durant un matí o tarda, màxim 600€
Si tenen lloc durant un dia màxim 800€
Si tenen lloc durant un cap de setmana màxim 1000€
Es poden subvencionar un màxim de 2 activitats per entitat.
7. Programa de suport a activitats de celebració d’aniversaris significatius per
l’entitat.
Aquest programa va destinat a col·laborar amb aquelles entitats esportives que
celebrin durant l’any de la concessió de la subvenció l’aniversari de la fundació
de l’entitat.
Destinataris els clubs esportius federats.
Celebració 10 anys, màxim 400€
Celebració 25 anys, màxim 600€
Celebració 50 anys, màxim 800€
Celebració 75 anys, màxim 1.000€
8. Programa de suport a l’organització d’escoles esportives d’iniciació esportiva.
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Aquest programa està destinat a col·laborar amb aquelles entitats esportives
federades que organitzin escoles d’iniciació esportiva, fomentant l’esport NO
FEDERAT O FEDERAT d’iniciació i de promoció entre el mes petits.
Destinataris els clubs federats.
Quantia màxima total 750€
Criteris d’atorgament:
1. De 0-10 participants màxim 250 €
2. De 11-30 participants màxim 350€
3. De 31-60 participants màxim 500€
4. De mes de 61 participants màxim 750€
L’entitat rebrà subvenció sempre que acrediti que el director i/o entrenadors
tinguin alguna titulació esportiva reglada per la federació corresponent.
9. Programa de suport a la promoció de l’esport per a persones amb
necessitats especials.
Aquest programa està destinat a col·laborar en l’organització d’activitats o
esdeveniments esportius dirigits a persones amb necessitats especials o
discapacitats.
Els clubs esportius federats han d’estar adscrits al registre d’entitats esportives
del Consell Català de l’Esport.
La quantia màxima de la subvenció serà de 1.500€.
10. Normes d’aplicació a les subvencions
De tots els programes d’esports, podran ser objecte de subvenció les despeses
següents:
1. Transport.
2. Allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin.
3. Lloguer de despatxos per efectuar-hi les funcions pròpies del club, sempre
que aquestes funcions no s’efectuïn en bars oberts al públic.
4. Despeses d’arbitratges.
5. Despeses de fitxes pagades a las federacions.
6. Material fungible.
7. Mutualitats.
8. Roba esportiva de joc.
9. Comunicacions
10. Farmacioles.
11. Altres despeses de desplaçament, etc.
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No podran ser objecte de subvenció i, per tant no es consideraran com a
despeses per justificar, els conceptes següents:
1. Celebracions que no tinguin res a veure amb l’entitat (com dinars o sopars
organitzats per membres de l’entitat i que siguin de caire personal).
2. Fitxatges o primes de jugadors
3. Lloguers de bars oberts al públic, ni les depeses que aquest bar derivin.
4. Sancions i multes federatives.
5. Despeses de representació de càrrecs directius.
6. Cobraments amb caràcter lucratiu.
Les entitats esportives federades a les quals se’ls hi hagi concedit una
subvenció, per tal de poder cobrar-la, han d’haver complert, respecte a la
temporada 2014-15, les següents condicions:
1. La realització de l’assembla anual de l’any/temporada anterior.
2. La subscripció d’una pòlissa de RC o bé el pagament de la renovació anual
en curs, pers les quanties legalment establertes.
3.Cumplimenta la documentació obligatòria de subvencions. (es pot obtenir a la
web: www.viladepiera.cat)
NOVENA.- Obligacions del sol·licitant.
Sempre i quan l’Ajuntament ho sol·liciti, l’entitat o col·lectiu que demani la
subvenció s’haurà de comprometre a oferir alguna activitat gratuïta a la
Regidoria corresponent dintre de la seva programació anual.
Tota la documentació impresa o emesa de publicitat per mitjans escrits o
audiovisuals ha de ser en català i es farà constar el lema “amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Piera” amb el logotip de l’Ajuntament.
DESENA.- Resolució i pagament
Els beneficiaris rebran la resposta respecte la sol·licitud de subvenció,
aprovada per l’òrgan corresponent, en un termini màxim de dos mesos des del
termini de presentació de sol·licituds.
Els beneficiaris han d’acceptar les subvencions. Aquesta acceptació pot ser
expressa, però també s’entendrà que el beneficiari accepta la subvenció quan
així es desprengui inequívocament dels seus propis actes
ONZENA.- Forma de justificació i termini.
El pagament de les subvencions es farà prèvia presentació d’una còpia de les
factures relacionades amb l’activitat o projecte subvencionat. En cap cas seran
acceptades les copies de tiquets de compra ni les notes de despeses fetes per
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algun soci de l’entitat o un tercer. Tampoc seran acceptades les factures que
impliquin la compra de begudes alcohòliques ni de cap altre mena ni tampoc
les de qualsevol mena de material (samarretes, pins, gorres, entrepans, etc.)
que puguin anar destinades a la seva venda per la obtenció d’ingressos per
l’activitat o la pròpia entitat.
Les entitats o grups subvencionats tenen l’obligació de presentar els següents
documents:
1. Exemplars dels materials de difusió i propaganda impresa o radiofònica.
2.Model justificatiu de despeses (es pot obtenir a la web: www.viladepiera.cat)
3.Qualsevol altre document que l’Ajuntament cregui necessari.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se durant l’any en curs.
Els beneficiaris podran demanar una bestreta del pagament de la subvenció,
sempre i quan hi hagi causes justificades. La Junta de Govern acordarà la
concessió o no d’aquesta bestreta.
La manca de justificació comportarà la revocació de la subvenció concedida i
en conseqüència la devolució dels fons públics no justificats. Així mateix es
tindrà en compte per a properes convocatòries.
DOTZENA.- Subvencions d’altres administracions
La subvenció de l’Ajuntament serà compatible amb les rebudes d’altres
administracions o ens públics sempre que no superin el 100% del total del
projecte subvencionat.
TRETZENA.- Vigència
Les presents Bases Reguladores de la Convocatòria de Subvencions per als
programes i projectes que presentin les entitats i els col·lectius culturals i
esportius de Piera seran vigents per l’exercici del 2016 i subsegüents fins que
es modifiquin o deroguin per l’òrgan competent.

Piera, gener de 2016
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