BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A
ENTITATS CULTURALS, EDUCATIVES I ESPORTIVES I SIMILARS PER A LA REALITZACIÓ
DE PROGRAMES I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE L’ESPORT, LA CULTURA I
LES FESTES.
Primera. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts i subvencions econòmiques, que atorga
l'Ajuntament de Santa Bàrbara per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió
esportiva, cultural i festiva, sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics de
l'Ajuntament.
Segona. Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència
competitiva.
Tercera. Activitats subvencionables preferents
Poden ser objecte de subvenció:
1. Activitats esportives:
- Activitats especifiques o esdeveniments esportius extraordinaris.
- Activitats de lleure.
- Programes per a activitats anuals.
2. Activitats de promoció i difusió cultural: les activitats i conceptes susceptibles de ser
subvencionats seran preferentment els de caire cultural segons programa i memòria de les
activitats a realitzar enguany, així com, els projectes o programes singulars i, aquells que aportin
criteris de cooperació amb entitats i associacions culturals.
3. Activitats festives organitzades al llarg de l’any per les diferents associacions o entitats locals.
Quarta. Finançament de les actuacions
La quantia de la concessió serà el resultant de la distribució de la consignació pressupostària de la
partida corresponent entre les sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible.
L’entitat beneficiària no està obligada a l’aportació de recursos propis al cost de l’actuació.
Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació.
Cinquena. Beneficiaris
1. Podran acollir-se a aquestes bases totes les entitats culturals, educatives i esportives de la
nostra població de Santa Bàrbara que estiguin inscrites al registre administratiu de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara.
2. Obligacions específiques dels beneficiaris d’aquestes subvencions.
Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fullets
publicitaris o informatius) i audiovisual el logotip i la col·laboració d’aquest Ajuntament.
L’acceptació d’aquesta subvenció també pressuposa que l’entitat estigui representada en aquells
actes que, organitzats per aquest Ajuntament, se’ls convoqui oportunament.
Sisena. Sol·licituds
1. Documentació:
a) Les sol·licituds, segons annex I, degudament complimentades, s’hauran de presentar de
forma telemàtica al Registre General de l’Ajuntament.
b) Relació d’activitats previstes per a l’any 2021 amb pressupost aproximat de despeses,
segons annex II.
c) Relació d’activitats dutes a terme durant l’any 2020 amb ingressos i despeses
detallades, segons annex III.
d) Relació de factures acreditatives de les despeses produïdes per la subvenció de 2020.
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2. Les sol·licituds hauran de presentar-se abans del dia 27 de març de 2021.
Setena. Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds
Les sol·licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració següents:
- Programa d’activitats a realitzar.
- Tipus d’activitat a realitzar i durada.
- Que el programa o projecte sigui desenvolupat per personal qualificat.
- L’interès social, cultural o esportiu del programa o projecte.
- El nombre de participants.
- L’eficàcia manifestada quant a la promoció i desenvolupament cultural i esportiu en anys
anteriors per l’entitat sol·licitant.
- Que el programa o projecte sigui obert a la participació de qualsevol persona i edat, en
especial en les categories de promoció.
- Pressupost anual de l’entitat sol·licitant.
Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria
presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.
També es valorarà positivament la participació de l’entitat en els actes organitzats per l’Ajuntament
durant l’any anterior.
Tenint en compte els criteris anteriors, s’estableix la següent puntuació:
1. Organització d’activitats:
a) Activitats dirigides exclusivament als socis de l’entitat: 1 punt
b) Activitats no restringides als associats: 2 punts
Fins a un màxim de 15 punts. Es restarà 0,5 punts a cada activitat que sigui de pagament i que
per tant tingui afany de lucre.
2. Assistència a actes, diades, inauguracions, reunions, col·laboracions i activitats organitzades
per l’Ajuntament de Santa Bàrbara:
a) A cap: 0 punts
b) A alguns: 3 punts
c) A bastants: 6 punts
d) A gairebé tots: 8 punts
e) A tots: 10 punts
3. Activitats d’innovació, promoció de la creativitat i foment de l’espectacle: 5 punts
4. Activitats de cooperació i activitats de manera continuada que fomenten la participació
ciutadana amb el màxim nombre de beneficiaris i en actes multitudinaris: 10 punts
5. Altres consideracions excepcionals: Fins a 10 punts
Vuitena. Instrucció i concessió
La gestió dels expedients de concessió de subvencions correspon a les Regidories de Cultura,
Ensenyament i Esports de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, i amb la participació de la Regidoria de
Fires i Festes, i la seva resolució a la Junta de Govern Local.
Novena. Gestió i justificació
Per a percebre l’import de la subvenció o ajut cal justificar degudament l’import de la quantitat
atorgada l’any anterior, segons annex III.
També el beneficiari de l’ajut o subvenció ha de presentar les factures acreditatives de les
despeses produïdes respecte els conceptes pels quals hagi rebut l’ajut o subvenció.
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El termini màxim per presentar la documentació justificativa de les despeses de l’exercici de l’any
anterior d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 27 de març de 2021.
Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, no s’atorgarà cap
quantitat en concepte de subvenció anual, tret dels casos en què se sol·liciti una pròrroga,
degudament justificada i com a causa excepcional, petició que serà resolta per l’òrgan
corresponent.
Desena. Pagament
1. Un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com la realització de l’activitat
i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, l’import concedit es
lliurarà en un termini màxim de tres mesos des de l’aprovació del pagament.
2. Prèvia sol·licitud del beneficiari de la subvenció i autorització del regidor/a de l'àrea, es podrà
procedir al pagament d'una bestreta de fins al 90 per 100 de la subvenció atorgada. El pagament
de la resta de la subvenció es realitzarà un cop presentada la justificació prevista a la base novena
anterior.
Onzena. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que s’estableix a la Llei General de
subvencions i acords que s’adoptin per la Junta de Govern Local al respecte, amb l’exposició del
tema per part del regidor/a competent, assignat per l’Ajuntament de Santa Bàrbara.

Rota de l’Alto, 2 · 43570 Santa Bàrbara · Tel. 977 71 70 00 · Fax 977 71 92 85 · ajuntament@santabarbara.cat · www.santabarbara.cat

