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PUBLICACIÓ
L’Ajuntament del Papiol ha adoptat en data 16.02.2021 (EXP.E: 2021_423) l’Acord de la
Junta de Govern Local número 0503J21, pel qual s’aproven les BASES REGULADORES DE
SUBVENCIONS DIRECTES NOMINATIVES (CODI:L10/2021/A), ADREÇADES A ENTITATS I
ASSOCIACIONS PER ACTIVITATS I FUNCIONAMENT DEL CURS O PERÍODE 2021 amb el

contingut següent:
EXP. E: 2021_423: BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS DIRECTES
NOMINATIVES ADRECADES A ENTITATS I ASSOCIACIONS (CODI: L10/2021/A) I
INICI DE PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ CORRESPONENT AL CURS O PERÍODE
2021.
(...) ES RESOL
Primer.- Iniciar el procediment d’atorgament de subvenció referenciat i acordar la seva
convocatòria amb codi/núm. L10/2021/A; tot això, de conformitat amb les condicions i
dades que s’especifiquen al quadre de l’expositiu primer d’aquesta resolució.
Segon.- Aprovar les condicions i requisits que regulen la convocatòria aprovada i
procediment de concessió, les quals s’insereixen a continuació:
IMPORT
EN 2021

LÍNIA (L10) APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA, CIF/NIF I DENOMINACIÓ DE
L’ASSOCIACIÓ O DE L’ENTITAT BENEFICIARIA AMB CARÀCTER NOMINATIU
2021/35/170/78001
G60934411
ADF Puigmadrona – Olorda
2021/83/920/48000
G62240114
Unió de Comerciants del Papiol
2021/41/231/48001
G58655598
Casal d'avis Alexandre Figueras
2021/41/231/48003
R0800243H Parròquia Sta. Eulàlia del Papiol
2021/41/312/48007
G61010245
Associació Salut Mental Baix Llobregat
2021/43/324/48001
G58401878
Ampa IES Lluís de Requesens
2021/43/323/48010
Q5855595D Escola Pau Vila
2021/43/323/48011
G59119958
Ampa Escola Pau Vila
2021/15/334/48027
G65082711
Associació Setmana Cultural del Papiol
2021/42/326/48013
G62333901
Ampa Escola municipal de música
2021/15/334/48014
G58654740
Societat Coral la Perdiu
2021/16/419/48024
G62301536
Associació de pagesos del Papiol
2021/15/334/48025
G08890659
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat
2021/15/333/48030
G65864258
Associació Museu del Papiol
2021/41/337/48028
G64920051
Esplai Pa amb tomàquet
2021/81/231/48029
G60184447
Casal de la Dona del Papiol
2021/41/326/48032
G66660507
Cria Papiol
2021/81/321/48037
G67041806
Associació Coordinadora contra la violència
2021/15/334/48038
G66954140
Associació Grallers i timbalers del Papiol
2021/47/311/48036
G66752667
Gats del Papiol
TOTAL
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5.250,00
1.000,00
4.000,00
2.500,00
200,00
200,00
12.600,00
1.600,00
2.300,00
1.200,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
2.500,00
2.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
1,00
48.851,00
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I) BASES REGULADORAS ESPECÍFIQUES. Constitueixen les Bases Reguladores
Específiques d’aquesta convocatòria els articles 48 a 55 i següents de les Bases d’Execució
del Pressupost 2021.
II) CONDICIONS GENERALS DE LA SUBVENCIÓ. De conformitat amb l’art. 55 de les
Bases Reguladores Específiques a la present convocatòria, seran d’aplicació les següents
condicions generals:
CG. 01. L’objecte de la normativa (bases específiques) és definir el conjunt de condicions i
procediments que cal seguir per a la sol·licitud, concessió i justificació de les subvencions
nominatives determinades per l'Ajuntament del Papiol en els pressupostos generals de 2021.
Son incloses des de la perspectiva sectorial com activitats subvencionables, les línies que
s’especifiquen a continuació:
a) activitats socials i culturals (línia sociocultural).
b) activitats juvenils (línia juvenil).
c) activitats mediambientals (línia mediambiental).
d) activitats esportives i d’oci (línia esportiva i d’oci).
e) activitats de cooperació i altres (línia cooperació).
f) activitats d’ensenyament i educativa (línia educativa).
CG. 02. Aquestes normes s’aplicaran exclusivament a les subvencions nominatives determinades pel
pressupost de l’any 2021, sempre i quan no tinguin la condició d’ajuda al tercer mon o de caràcter
humanitari, i seran vigents fins a la seva finalització.
No s’aplicaran aquestes bases quan l’òrgan atorgant opti per formalitzar en tot o en part de la
quantitat preassignada, un acord subvencional singular amb la beneficiaria en el marc de l’article
28 de la Llei general de subvencions.
No obstant el que preveu el paràgraf anterior en defecte de bases específiques pròpies podran ser
aplicades supletòriament en tot allò que sigui compatible a:
a) Ajuda humanitària
b) Ajuda al tercer mon
c) Ajudes socials
d) Altres ajudes econòmiques de concessió directa i extraordinària, subjectes a la LGS. El grau
d’aplicació supletòria serà expressament determinat per l’òrgan competent per l’atorgament de
l’ajut o subvenció.
CG. 03. Les subvencions concedides hauran d’atenir-se a les normes següents:
a) Tindran caràcter eventual i voluntari
b) L'Ajuntament podrà revocar-les o reduir-les en qualsevol moment
c) La seva concessió no generarà drets adquirits
d) En tot moment, la Regidoria corresponent podrà comprovar que la inversió o despesa està en
relació amb les finalitats per a les quals ha estat concedida.
CG. 04. Les subvencions aniran destinades al finançament d’activitats amb projecció interna
(destinades al socis de la pròpia Entitat), amb projecció externa (destinades a persones diferents
del socis) o projecció mixta (destinades a socis i no socis).
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CG. 05. Podran sol·licitar subvencions per a la celebració d’actes i activitats inclosos a les línies
subvencionables les entitats i associacions nominativament relacionades amb els pressupostos de
l’Ajuntament:
CG. 06. Tots els sol·licitants hauran d’estar legalment constituïts, llevat de les comissions o
col·lectius de veïns, que en tot cas designaran un responsable mitjançant document formalitzat a
l’efecte.
Les associacions hauran d’estar inscrites en el Registre d’associacions de la Generalitat de
Catalunya. Les entitats i associacions també hauran d’estar inscrites (o en tràmit d’inscripció) en el
Registre d'Entitats de l'Ajuntament del Papiol.
CG. 07. Els sol·licitants estan obligats a presentar la següent documentació:
a) Instància en document normalitzat que pot obtenir-se a l’Ajuntament i al web municipal.
b) S’acompanyarà a la instància la documentació explicativa i justificativa de la subvenció sol·licitada
indicant la seva finalitat (Ex.: memòria, pressupost de les activitats, programa d'activitats de l’any,
etc.)
CG. 08. Les instàncies citades a la CG.07, podran presentar-se en el Registre General de
l’Ajuntament en els següents termes:
La data màxima de presentació de sol·licituds serà el 30 d’abril, no obstant això, les ja presentades
prèviament ja seran objecte d’incorporació i s’articularan mitjançant un acord subvencional.
CG. 09. En cas que la documentació presentada sigui incompleta o incorrecta, el departament
corresponent en reclamarà la rectificació en un termini màxim de 10 dies hàbils, al terme dels quals
s’arxivarà l’expedient sense més tràmits posteriors.
CG. 10. Les subvencions es concediran en ferm o denegaran per la Junta de Govern Local (JGL) a
proposta de la Regidoria o Àrea Política responsable i la JGL restarà facultada, dintre de la quanties
totals preassignades nominativament a cada beneficiari/a a la base anterior, per:
1. Deixar sense efecte l’assignació inicial i no atorgar la subvenció, quan l’entitat no presenti la
documentació exigible o el seu contingut sigui manifestament insuficient.
2. Reduir la subvenció quan en la documentació aportada no s’acrediti objectivament les condicions
necessaris i/o suficients per atorgar l'import nominatiu inicialment assignat.
3. Incrementar fins a un 10%, per raons objectives, la subvenció prevista. Només es podran realitzar
increments nous fins al percentatge indicat, quan s’efectuïn reduccions (totals o parcials) d’altres
subvencions i, sempre i que, l'import incrementat no suposi excedir de la quantia global destinada
a subvencions nominatives en els crèdits dels pressupostos.
4. Incrementar per raons excepcionals i sense perjudici del supòsit anterior, la quantia d’una
subvenció nominativa per raons justificades, sempre que existeixi crèdit pressupostari suficient i
idoni (prèvia modificació de crèdit si és el cas) i que l’increment no ultrapassi el 20% de l’import
nominativament assignat.
5. Fixar les condicions particulars, genèriques i especials de cada subvenció nominativa.

No es tramitaran procediments de concessió respecte de les subvencions de caràcter nominatiu
amb un import preassignat inferior a 10,00€.
CG. 11. Seran requisits per a la concessió de subvencions:
a) Que les activitats no tinguin finalitat de lucre
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b) Que les activitats siguin organitzades amb objectius de participació i foment de la vida cultural,
social, esportiva, educativa, oci, cooperació, juvenil o mediambiental de la comunitat
CG. 12. Tota subvenció que sigui concedida amb les finalitats previstes en aquestes normes,
romandrà sotmesa a la condició que, en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica dels
actes o activitats, ha de constar "AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL" .
CG. 13. Les subvencions podran ser de tipus postpagable (de justificació prèvia) o prepagable (o
de justificació diferida):
a) És del tipus postpagable la que determina la realització de la despesa pel beneficiari, amb
anterioritat al cobrament de la totalitat de la quantitat concedida. Les subvencions postpagables,
tenen dues modalitats, la Post-ordinària i la Post-especial.
b) Es del tipus prepagable la es lliura la totalitat de la quantitat amb caràcter previ a la seva
justificació. Les subvencions prepagables, tenen també dues modalitats, la Pre-ordinària i la
Pre-especial.
El tipus i la modalitat de pagament serà determinada a l’acord de concessió, no obstant això, com a
regla general s’aplicarà la modalitat Post-especial, amb un anticip/bestreta del 80% i un últim
lliurament del 20% o del diferencial econòmic justificat.
L’òrgan competent en matèria de subvencions podrà aprovar anticipis/bestretes especials a
compte de la subvenció nominativa (abans de la concessió en ferm de la subvenció) que en conjunt
no excedeixin del 80% de l’import preassignat als pressupostos en el marc de l’article 20.3 de l’OSAP,
sempre que existeixi consignació pressupostària suficient a l’exercici vigent.
CG. 14. No és lliurarà cap nou pagament, relatiu a la subvenció, fins que no s’hagi justificat l'anterior,
si el termini de justificació ja ha estat exhaurit.
No obstant el que s’indica al paràgraf anterior, l’Ajuntament podrà concedir nova/es subvenció/ns
amb suspensió d’executivitat condicionada a la/les justificació/ns efectiva/es de la/les anterior/s
CG. 15. La justificació s’haurà d’adequar als nivells i terminis exigits a l’instrument regulador de la
subvenció. En qualsevol cas, les factures o documents justificatius de la despesa expressaran com a
mínim:
a)
b)
c)
d)

Nom del proveïdor o prestador del servei, domicili i NIF d’aquest.
Nom de l’associació receptora de la factura, direcció i NIF (llevat de tiquets de caixa)
Detall del servei realitzat o articles adquirits (indicant la seva finalitat).
La factura portarà IVA o be IVA inclòs, si es el cas

CG. 16. L'Ajuntament del Papiol subvencionarà a les entitats beneficiàries d’acord amb els criteris,
objectius i valors següents:
a) Les limitacions de la consignació o crèdit pressupostari
b) L'interès social i l’interès públic de l’activitat subvencionable
c) Altres valoracions objectives a proposta de l’òrgan gestor de la subvenció (OGS)
CG. 17. La despesa subvencionada llevat que l’acord de concessió determini una temporalitat inferior
o diferent, s’haurà d’haver realitzat entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.
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CG. 18. Les Entitats i Associacions destinatàries i/o beneficiàries resten subjectes a les
obligacions derivades d’aquestes bases reguladores especifiques (BRES), a les Bases generals
de regulació de subvencions i ajuts a tercers (Secció 5.1 de les Bases d’execució dels

Pressupostos de 2021), a l’acord de concessió (instrument regulador) i a la normativa que tot
seguit s’especifica:
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL), Llei 30/1992 de 26 de
novembre de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
-règim transitori- (LRJPAC), Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP),
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques(LPACAP),Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (LGS), Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol Reglament de la LGS (RLGS), Decret
179/1995 Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i l’Ordenança de subvencions
de l’Ajuntament del Papiol (OSAP)
CG. 19. En relació a les obligacions que corresponen a les Entitats i Associacions seran
responsables solidaris els membres dels seus òrgans directius i subsidiàriament la resta de socis de
l’Entitat.
CG. 20. Les subvencions de caràcter plurianual resten condicionades parcialment a la consignació
efectiva de l’import a l’exercici pressupostari corresponent.

III) CONDICIONS ESPECIALS DE LA SUBVENCIÓ. D’acord amb el precitat art. 55 seran
les que estableixi l’òrgan concedent.
Tercer.- (...)
Nota: El presente edicto serà publicado en la Base de datos Nacional de Subvenciones
(BDNS) y en el apartado correspondiente de la Seu electrònica municipal.
Alfons Díaz Rodríguez

SECRETARI
El Papiol, data i signatura electrònica

MD2133

Pàg. 5 / 1

