
 

 
 
 
 
 
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS  A 
ASSOCIACIONS AMB INICIATIVES DE CARÀCTER SOLIDARI  I COOPERATIU  
 
 
L'Ajuntament desitja promoure les activitats de les associacions que estan vinculades amb 
la solidaritat i la cooperació. Amb aquesta finalitat, cal establir les mesures de caràcter 
econòmic que els ens locals estan facultats per aplicar, mitjançant el mecanisme de les 
subvencions. 
 
Aquestes bases fixen els criteris generals i específics d’aplicació de les mesures 
adoptades, així com la regulació de llur atorgament. 
 
 
Article 1. Objecte 
 
1.1. L’objecte de les subvencions regulades en aquestes bases és: 
 
a. Distribuir, en tot o una part la consignació pressupostària anual entre totes les 

sol·licituds presentades per entitats sense ànim de lucre destinades a iniciatives de 
caire solidari i cooperatiu per tal d’ajudar al desenvolupament dels països menys 
afavorits. 

 
b. Potenciar que les entitats sense ànim del lucre del municipi col·laborin o portin a terme, 

directament o amb contrapart en el país de destí, projectes de cooperació al 
desenvolupament. 

 
Article 2. Actuacions subvencionables. 
 
2.1. Són subvencionables els projectes que tinguin alguna de les finalitats següents: 
 
a. Fomentar els valors de tolerància, de justícia, de pau, de solidaritat amb els altres i de 

respecte cap a diferents formes de vida.  
b. Facilitar el coneixement i promoure la reflexió i debat sobre les causes de les 

desigualtats Nord-Sud i les possibles vies de solució. 
c. Fomentar la cooperació al desenvolupament com a via d’acció solidària. 
d. Generar pràctiques solidàries i de compromís actiu en la ciutadania dels llocs on 

s'actuï. 
e. Executar aquells projectes destinats a les poblacions amb les quals la Seu d’Urgell té 

un agermanament o relació solidària o a zones properes  
 
2.2. Si es preveu una execució per fases, cada fase ha de poder ser utilitzada de forma 
independent. 
 
2.3. No se subvencionaran despeses de funcionament normal de les entitats. 
 
 
 



 

 
 
 
 
2.4. Els beneficiaris estaran obligats a gestionar i realitzar de forma directa els projectes 
subvencionats. Això implica que el control de l’execució l’hauran de fer persones 
vinculades directament a l’entitat, desplaçades al lloc on es durà a terme. 
 
2.5. Malgrat l’esmentat en el punt anterior, el sol·licitant podrà comptar amb una contrapart 
en el lloc on s'hagi de realitzar l'actuació. S'entén per contrapart la persona o entitat que 
està encarregada de vigilar l'execució de l'actuació sobre el terreny sota la supervisió de 
l'entitat o persona que la promou. 
 
Article 3. Procediment. 
 
El procediment d'atorgament és el de concurrència competitiva. 
 
Article 4. Beneficiaris 
 
4.1. Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les Organitzacions No 
Governamentals (ONG) o, excepcionalment, les persones físiques. 
 
4.2. Es consideren ONG les entitats que compleixin els requisits de la Llei 4/2008, de 24 
d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 
4.3. A més dels previstos a la Llei 4/2008, les ONG han de complir els requisits següents: 
 
- No tenir afany de lucre  
- Estar legalment constituïda. 
- Han de tenir entre els seus objectius la realització d’activitats dirigides a l’ajut als 

països en vies de desenvolupament. 
- Tenir la seu al municipi de la Seu d’Urgell. 
 
4.4. Les persones físiques han de complir els requisits següents: 
 
- No realitzar una activitat econòmica relacionada amb el projecte. 
- Tenir domicili a La Seu d'Urgell. 
 
Article 5. Sol·licituds. 
 
5.1. La convocatòria s'entendrà feta a partir del dia 1 de gener de cada any. Malgrat això, 
la seva eficàcia quedarà condicionada a l'aprovació definitiva del pressupost municipal 
que contingui consignació per a aquestes subvencions. 
 
5.2. Les sol·licituds s’hauran de presentar entre els dies 1 i 31 de gener de cada any, 
encara que el pressupost municipal no estigui aprovat.   
 
5.3. Les sol·licituds s'hauran de presentar en model normalitzat al registre de l'Ajuntament 
en qualsevol de les formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu. 
 



 

 
 
 
 
5.4. Les sol·licituds que es presentin dins d'un any s'entendran referides sempre a 
projectes a realitzar íntegrament durant l'any en què es presentin. 
 
5.5. Cada sol·licitant només podrà presentar un màxim de 2 projectes per any, estant 
informat que només se li’n podrà subvencionar un. El projecte seleccionat serà el que 
obtingui major puntuació. Si els dos obtenen la mateixa, serà el que designi el sol·licitant 
 
5.6. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l'acceptació d'aquestes bases. 
 
Article 6. Documentació. 
 
6.1. Amb la sol·licitud, l’entitat haurà d’adjuntar documentació acreditativa de la seva 
constitució i un projecte de l’activitat proposada. 
 
6.2. La documentació acreditativa de l'entitat serà, com a mínim la següent: 
 
a. Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud. Si no coincideix amb qui 

ostenta la representació legal, document acreditatiu de la delegació. 
b. Inscripció al registre d’entitats 
c. Còpia del NIF i fotocopia compulsada dels estatuts de l’entitat. 
d. Memòria de presentació de l’entitat. 
e. Declaració responsable de si han demanat o han obtingut altres ajuts per a la mateixa 

finalitat, i la comunicació d’haver rebut altres subvencions amb la mateixa finalitat. 
f. Autorització per tal que les altres administracions puguin facilitar a l'Ajuntament tota la 

informació sobre els ajuts sol·licitats. 
 
Els documents a), b) i c) només caldrà aportar-los el primer cop que es demani una 
subvenció a l'Ajuntament i si s'han fet canvis en la persona que la representi. 
 
6.3. El projecte tindrà una extensió màxima de 15 pàgines, inclourà un índex i en el 
contingut hi hauran de quedar reflectits, per aquest ordre, els punts següents: 
 
a. Justificació i objectius del projecte. 
b. Descripció del projecte, que inclourà. 

- Dades generals del projecte 
- Identificació del lloc previst de realització del projecte i plànol d'ubicació dins del 

país. 
- Recursos humans i materials del projecte  
- Justificació de que compleix els requisits per a ser actuació subvencionable 
- Persones responsables de la gestió del projecte i vinculació amb l'entitat. 
- Si existeix, dades de la contrapart. 

c. Pressupost de despeses. 
d. Pressupost d’ingressos 
e. Mecanisme de seguiment i verificació del projecte. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Article 7. Criteris de valoració de les sol·licitud s. 
 
Per a valorar les sol·licituds es tindran en compte els aspectes següents: 
 
a. En relació amb l’entitat o associació: 
 
Tenir experiència en l'execució de projectes de desenvolupament: 2 punts per projecte 
amb un màxim d'un per any fins un màxim de 20 punts . 
 
b. En relació amb el projecte: 
 

b.1. Que la contrapart sigui un municipi, administració local, comunitat o 
organització local: fins a 15 punts , atenent al grau de consolidació i l'estructura formal de 
la contrapart. 
 

b.2. Incidència en les zones geogràfiques de provinença de persones immigrades 
al municipi de la Seu d’Urgell, fins a 10 punts , atenent al nombre de persones. 
 

b.3. Incidència en qualsevol altra zona o país necessitat d’ajut d’emergència, 
conflicte bèl·lic o desastres naturals, fins a 10 punts , atenent a la gravetat de la situació. 
 

b.4. La planificació i la sostenibilitat en el temps i l’espai del projecte, fins a 10 
punts, atenent al benefici que suposin per a la població. 
 

b.5. Projectes destinats a crear infraestructures bàsiques i a preservar els drets 
dels col·lectius amb especial risc d’exclusió social (infants, dones, gent gran, etc...), fins a 
20 punts, atenent al grau de cobertura d’aquestes necessitats a la zona afectada. 

 
b.6. Aquells projectes destinats a zones properes o a les poblacions amb les quals 

la Seu d’Urgell té un agermanament o relació solidària, fins a 15 punts, atenent a la 
intensitat de la relació. 
 
Article 8. Tramitació, resolució i notificació. 
 
8.1. Un cop rebudes totes les peticions, el servei de Solidaritat i Cooperació de 
l’Ajuntament comprovarà la documentació presentada. 
 
8.2. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, l'Ajuntament 
atorgarà a l’entitat un termini de 10 dies hàbils, comptadors des del moment que se li 
notifiqui, per esmenar l’error o mancança. La no presentació de la documentació 
requerida, suposarà l’exclusió del projecte. 
 
8.3. Un cop rebuda tota la documentació o transcorregut el termini citat a l'article anterior, 
el Departament de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament farà un informe de valoració 
prèvia dels requisits i mèrits de cada entitat. 
 
 
 



 

 
 
 
 
8.4. Les sol·licituds amb l'informe de valoració es presentaran a la Comissió Informativa 
corresponent, que farà les funcions de l'òrgan col·legiat previst a l'art. 125.1 del 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
8.5. Aquesta comissió farà la proposta d'atorgament. Si aquesta proposta segueix la 
valoració inicial del servei de Solidaritat de l'Ajuntament, no haurà de contenir altra 
justificació.  
 
8.6. La resolució sobre l'atorgament o denegació correspon a la Junta de Govern Local. Si 
el pressupost està aprovat, l'acord d'atorgament o denegació de les subvencions el 
prendrà la Junta de Govern Local abans del dia 28 de febrer de cada any. Si no està 
aprovat, el prendrà tan aviat com hagi quedat aprovat definitivament el pressupost.  
 
8.7. Si el beneficiari no recorre l'acord d'atorgament, s'entendrà que accepta la subvenció 
atorgada. 
 
Article 9. Import. 
 
9.1. Per a determinar l’import atorgat inicialment per a cada projecte, l’import total de la 
consignació previst per a aquestes subvencions es dividirà entre el nombre total de punts 
atorgats per a obtenir un import per punt. Seguidament es multiplicarà aquesta xifra pel 
nombre de punts obtingut per cada entitat. 
 
9.2. Les subvencions seran compatibles amb altres ajuts o subvencions, públics o privats, 
i amb ingressos propis de l'actuació sempre que la suma dels imports rebuts per aquest 
concepte no superi el cost total del projecte. 
 
9.3. Si l'import total citat al punt anterior supera el 100 %, es reduirà l'import de la 
subvenció en l'import corresponent. 
 
Article 10. Canvis d'objecte. 
 
10.1. No es permeten canvis de destinació en les subvencions concedides, a excepció de 
casos justificats i prèvia petició per escrit. En aquest cas, se seguiran els mateixos criteris 
i procediment que per a l’atorgament de la subvenció inicial. En cap cas donarà lloc a un 
increment de l’import atorgat per al projecte inicial. 
  
10.2. Els beneficiaris poden demanar que s'introdueixin canvis puntuals en el projecte que 
no en desvirtuïn els trets essencials que van justificar l'atorgament. Els canvis hauran de 
ser acceptats per l'Ajuntament i hauran d'explicar-los a la memòria citada a l'article 12. 
 
 
Article 11. Informació. 
 
11.1. En qualsevol moment, l'Ajuntament pot demanar als beneficiaris informació concreta 
o aclariments sobre el desenvolupament dels projectes subvencionats. 
 
 



 

 
 
 
 
11.2. Els beneficiaris estaran obligats a facilitar aquesta informació. 
 
11.3. L’Ajuntament podrà comprovar in situ l'estat d'execució del projecte en qualsevol 
moment. 
 
 
Article 12. Justificació. 
 
12.1. Per justificar la subvenció i poder continuar optant a noves subvencions, els 
beneficiaris hauran de presentar a l'Ajuntament abans del 31 de gener de l’any següent 
d’execució del projecte una Memòria de l’execució del projecte i dels resultats obtinguts en 
relació a les previsions del projecte. 
 
12.2. Aquesta memòria tindrà un màxim de 15 planes i haurà de contenir el contingut 
següent presentat pel mateix ordre: 
 
a. Breu descripció del projecte desenvolupat i de la seva adaptació a la sol·licitud 

presentada. 
b. Avaluació de l'impacte del projecte . 
c. Avaluació del projecte presentat i dels resultats 
d. Resultat econòmic  
e. Relació de les despeses executades (nom del proveïdor, NIF; descripció de la 

despesa, total, IVA, Total...) i originals dels justificants legals de les despeses 
executades. 

f. Documents justificatius de canvi de moneda, si n'hi ha hagut. Si no es presenten, des 
de l’Ajuntament es farà el canvi amb la mitja anual 

 
12.3. Si la documentació és incomplerta, l’Ajuntament requerirà al beneficiari per tal que 
en el termini de 10 dies hàbils presenti els documents o aclariments que faltin. 
 
12.4. Si no els presenta, l’import de la subvenció es revocarà o, si és el cas, reduirà en la 
part proporcional que correspongui. 
 
Article 13. Pagament. 
 
13.1. La junta de govern, previ informe de la intervenció municipal, acordarà el pagament 
de la subvenció. 
 
13.2. L'import a pagar podrà ser menor al de l'atorgament en els casos previstos per la 
llei, entre els quals hi consten els següents: 
 
a. Que la despesa no tingui la consideració de subvencionable  
b. Que es comprovi que el sol·licitant ha fet qualsevol modificació, alteració, falsedat o 

ocultació en les dades aportades. 
c. Que el conjunt dels ingressos obtinguts per a l’execució del projecte, ja sigui d’origen 

privat o públic, sigui superior al 100 % de les despeses justificades.  
d. Que el resultat obtingut a l'activitat sigui manifestament insuficient en relació a les 

previsions del projecte. 



 

 
 
 
 
e. Que les activitats realitzades hagin promogut o justificat conductes irrespectuoses o 

antidemocràtiques. 
 
Article 14. Bestretes. 
 
14.1. Si el beneficiari ho demana, es podran atorgar bestretes, prèvia petició, en els 
termes previstos en la Llei general de subvencions i el seu Reglament. 
 
14.2. L’import màxim de la bestreta serà del 80 % de la subvenció. 
 
14.3. Si, finalment, no es justifica tota la despesa necessària per a obtenir la subvenció, el 
beneficiari haurà de retornar a l’Ajuntament la diferència en el termini que aquest li atorgui. 
 
14.4. Si no ho fa, l’Ajuntament podrà compensar el deute amb altres, presents o futurs, 
que l’Ajuntament tingui amb l’entitat. A més, l’entitat no podrà obtenir bestretes per a altres 
projectes. 
 
Article 15. Revocació 
 
L’Ajuntament podrà revocar la subvenció per l'incompliment d'aquestes bases i en els 
casos previstos en la normativa general. 
 
Article 16. Responsabilitat 
 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell no assumeix cap responsabilitat sobre l’actuació del 
beneficiari ni pels danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de 
realització de l’activitat subvencionada, ni tampoc pels que pugui ocasionar a tercers. 
 
Article 17. Identificació de l'Ajuntament. 
 
Qualsevol subvenció concedida per l'Ajuntament de la Seu d’Urgell portarà implícita la 
condició que en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l'activitat 
subvencionada es consigni la llegenda amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d’Urgell – 
Regidoria de Solidaritat i Cooperació i els logotips de l’Ajuntament de La Seu d'Urgell i del 
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. 
 
DILIGÈNCIA: aquestes bases les va aprovar el ple de l'Ajuntament en sessió de 2 de maig 
de 2011  
 
La Seu d’Urgell,  
 
El Secretari, 
 
 
 
 
Ramon Miñambres Rebés 
 


