BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS I INICIATIVES EN MATÈRIA DE SALUT I IGUALTAT
DONA/HOME, DURANT L’ANY 2015, DE LA REGIDORIA D’ESPORTS, BENESTAR
SOCIAL, SALUT I DRETS CÍVICS
1.

OBJECTE

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions dins dels
límits establerts en els pressupostos municipals per aquelles
entitats/associacions que desenvolupin activitats en matèria de salut i/o
igualtat dona/home, en el terme municipal de Cambrils i que complementin les
competències municipals en aquests àmbits. Les activitats objecte de
subvenció s’han de desenvolupar durant l’any 2015.
Aquestes subvencions tenen per finalitat:
- Millorar la cohesió social del municipi, afavorint la xarxa associativa, la
participació ciutadana i la cooperació entre el sector públic i el sector privat.
- Donar suport a entitats/associacions que treballen en el camp social de la
igualtat dona/home i/o de la salut, per tal de fomentar valor socials i
millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
- Promoure la participació i col·laboració de la iniciativa social privada en el
camp de la salut a Cambrils, per tal de millorar la promoció, informació i
educació per a la salut dels diferents grups de població, prevenir les
malalties i atendre o donar suport als afectats/des per malalties, els
seus/ves familiars i cuidadors/es.
- Estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de
l’activitat social.
2.

DESTINATARIS/ES

Poden acollir-se a aquests ajuts les entitats/associacions legalment constituïdes,
que desenvolupin actuacions en l’àmbit de la salut i de la igualtat dona/home
en el terme municipal de Cambrils.
3.

REQUISITS GENERALS

Poden ser sol·licitants i beneficiaris/es dels ajuts a que es refereixen aquestes
bases les entitats/associacions que reuneixen els següents requisits:
- Que les activitats es portin a terme a Cambrils o afavoreixen a la ciutadania
de la nostra ciutat.
- Haver justificat les anteriors subvencions degudament.
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- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat
Social.
- Ésser entitats sense ànim de lucre, constituïdes legalment i, si tenen la seu
o una delegació a Cambrils, han d’estar inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats i Associacions de l’Ajuntament Cambrils.
- Treballar en el camp de la salut i/o la igualtat dona/home.
- Que les entitats/associacions tinguin objectius i finalitats coincidents amb
els establerts amb aquestes bases específiques.
- Totes les entitats/associacions que s’acullin a aquesta convocatòria han de
fer constar expressament que prohibeixen qualsevol tipus de discriminació
per raó de sexe a la seva entitat, així com que compleixen amb les
obligacions establertes per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes i la resta de disposicions legals
aplicables en matèria d’igualtat entre dones i homes que les afecti com a
entitats/associacions.

4. RÈGIM JURÍDIC D’APLICACIÓ
Juntament amb aquestes bases particulars, serà d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, l’Ordenança General de Subvencions
de l’Ajuntament de Cambrils, aprovada inicialment per l’Ajuntament en el Ple
del dia 1 de març de 2005 (BOPT 123 30/05/2005), la L.O. 3/2007, de 22 de març
per a la igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Les subvencions tindran caràcter voluntari i en cap cas no generaran cap dret
respecte a peticions posteriors, i no seran invocables com a precedent. En
aquest sentit, la seva denegació no donarà lloc a cap reclamació.
En tractar-se d'una activitat pública de foment i no pas d'intervenció en
l'activitat privada, ni de servei públic, ni directa ni subsidiàriament resta
subjecta al règim jurídic de la responsabilitat patrimonial, sent un deure jurídic
de suportar les condicions que s'imposin al/la beneficiari/a de la subvenció per
raó a l' interès públic que objectivament resta subjecta tota quantitat dinerària
pressupostària que estigui destinada a transferències corrents o si s'escau, de
capital.
En els aspectes no previstos en aquestes bases, serà d'aplicació la normativa
general, i en concret el Títol 3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens locals (DOGC núm.
2066, de 23 de juny de 1995) i la resta de disposicions legals aplicables en
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matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de
subvencions públiques.
5. COMPATIBILITATS
Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra atorgada per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’ import dels ajuts rebuts per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total de l’activitat o el projecte a desenvolupar per al que
s’ha sol·licitat la subvenció.
6. TIPUS D’AJUTS ECONÒMICS I QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
Els ajuts econòmics aniran destinats als següents conceptes:
Per una activitat concreta, que es reculli al
projecte/programa de l’entitat/associació, per a la qual es podrà
sol·licitar un ajut puntual o l’establiment d’un conveni marc de
col·laboració. Es podrà incloure la compra de materials o equipaments
necessaris per al desenvolupament de les activitats.

6.1.

L’Ajuntament concedirà ajuts que, com a norma general, no
excediran del 50% del pressupost de l’activitat puntual o anual a què
s’apliqui, establint-se com a quantitat màxima: 700,00€

6.2.

6.3.
Quedarà a càrrec de l’entitat peticionaria l’aportació de la resta
del cost de l’activitat, bé directament o per cofinançament de tercers
(ens públics o privats).
7. TERMINIS I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
La sol·licitud i la documentació (model S-1) s’haurà de presentar en el registre
d’entrada de l’Ajuntament de Cambrils (Oficina d’Atenció al Ciutadà). El període
per presentar sol·licituds serà d’un termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOPT i Tauler
d’edictes municipal.
En cas de no complir els terminis, la sol·licitud es declararà fora termini i no
podrà ser valorada.
La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases i
l’autorització a l’Ajuntament de Cambrils, a través del Departament de
Polítiques d’Igualtat i Salut, per tal que pugui fer les comprovacions en relació
amb les dades tributàries amb l' ens local, l’Agència Estatal d’Administració
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Tributària, i la Seguretat Social, de l’ entitat/associació sol·licitant, sobre la base
dels convenis interadministratius signats amb els organismes competents.

8. DOCUMENTACIÓ
8.1 Sol·licitud segons model oficial de l’Ajuntament de Cambrils, signada

pel president/a o persona responsable de l’entitat/associació. A la
sol·licitud s’haurà d’indicar l’ import de la subvenció sol·licitada. (Models
S-1)
8.1.1 Declaració de que la seva entitat/associació prohibeix qualsevol
tipus de discriminació per raó de sexe, així com que compleixen
amb les obligacions establertes per la Llei orgànica 3/2007, de 22
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la resta de
disposicions legals aplicables en matèria d’igualtat entre dones i
homes que les afecti com a entitats/associacions. (Inclosa al mod.
S-1)
8.1.2 Indicació del número de socis/es i/o usuaris/es, de
l’entitat/associació. (Inclòs model S-1)
8.1.3 Declaració de l’entitat/associació de no tenir cap deute amb
l’Ajuntament. (Inclòs model S-1)
8.1.4 Acceptació de l’ajut concedit. (Inclòs model S-1)
8.1.5 Autorització a l'ens local per la comprovació electrònica de que
l'entitat /associació està al corrent de les seves obligacions tributàries
amb l' Ajuntament de Cambrils, l'Agència Estatal d'Administració
Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).l
8.1.6 Informació respecte a les subvencions sol·licitades per
l’entitat/associació, a qualsevol Administració o Ens públic o privat,
nacional o internacional, respecte a l’activitat per la que es
sol·licita subvenció al Departament de Polítiques d’Igualtat i Salut.
8.1.7 Programa de l’activitat que l’entitat/associació presenta dins la
subvenció. On constin les activitats realitzades, i/o previstes de
realitzar, indicant el nombre de persones residents al municipi
beneficiaries de la mateixa.
8.1.8 Pressupost de l’activitat amb indicació del seu finançament.
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8.1.9 Còpia dels estatuts(1).
8.1.10 NIF de l’entitat(1) .
(1)

No cal presentar la documentació que ja estigui a disposició del
Departament de Polítiques d’Igualtat i Salut, sempre que no hagin
transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació, que hagi
estat admesa com a vàlida i que no hi hagi hagut cap modificació. En
aquest supòsit, l’entitat/associació sol·licitant ha d’especificar per escrit,
l’any en que aquesta documentació va ser presentada al Departament
de Polítiques d’Igualtat i Salut. (Inclòs al model S-1)
8.2 Sol·licitud de transferència bancària per a pagament de la
Tresoreria de l’Ajuntament de Cambrils a creditors/es.(2) (Model S2)
(2)

Només cal omplir aquest formulari si es presenta sol·licitud de
subvenció per primera vegada, o si hi ha hagut alguna modificació del
número de compte de que disposa el Departament de Polítiques
d’Igualtat i Salut.
8.3 Justificació de la subvenció (Model S-3)un cop realitzada l’activitat:
8.3.1 Sol·licitud segons model oficial per a la justificació de
subvencions rebudes per part de l´Ajuntament de
Cambrils.(Model S-3).
8.3.2 Indicació del nombre de socis/es i/o usuaris/es de
l’entitat/associació inscrits/es durant l’any 2015 (Noves altes).
( Model S-3)
8.3.3 Estat de Comptes
•
Detall d’ingressos i despeses.
Relació d’ingressos i de despeses respecte a l’activitat per la que es
demana la subvenció. Informació dels imports aprovats i/o rebuts
en concepte de subvenció per aquella mateixa activitat durant
l’any 2015 per part d’altres serveis i/o organismes. Indicar també
les aportacions econòmiques fetes pels/les socis/es a través de
quotes i similars respecte aquella activitat.
( Model S-3)
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•
Factures.
Es poden presentar les factures originals o fotocòpies
compulsades de les mateixes.
S’ha de presentar una relació de les factures presentades.
(Incorporada al Model S-3).
Les factures i altres justificants de les despeses efectuades
per
l’entitat/associació s’hauran d’ ajustar a les següents
condicions:
- hauran d’anar obligatòriament a nom de l’entitat/associació
beneficiaria.
- hauran d’expressar amb detall els béns o serveis adquirits, si és
el cas.
- hauran de contenir com a mínim les següents dades: el nom de
l’entitat/associació, el domicili, la data de la factura, el NIF, el
concepte, l’ import, el número de la factura, les dades del/la
proveïdor/a, l'IVA desglossat; si està exempta indicar-ho, IRPF si
és el cas.
- hauran d’anar sempre segellades amb el segell de
l’entitat/associació sol·licitant.
- en cas que l'entitat estigui subjecte a realitzar davant d'hisenda
la corresponent declaració d' IVA, s'acceptarà tant en despesa
com en ingressos les bases imposables, es a dir, els ingressos i
costos reals.
Amb caràcter general tots els justificants hauran de presentar-se
en factures d'acord am la llei d' IVA. Si en algun cas no fos possible
l'expedició de factura/es s'acceptaran tiquets per import màxim
de 30 euros.
En cas de no complir-se els requisits exigits es procedirà a rebutjar
els justificants que no s'ajustin a la normativa vigent i al
requeriment de devolució de la subvenció si fos el cas de no
quedar correctament justificada.
8.3.4 Memòria de l’activitat que ha estat subvencionada. ( Model S3)
La memòria de l’activitat subvencionada haurà de contenir com a
mínim:
- El nom de l’activitat
- Àmbit geogràfic d’execució (Lloc de realització)
- Descripció dels objectius assolits amb l’activitat (Generals i
específics)
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- Descripció de l’activitat, detallant el nombre de persones
participants, indicant si l’activitat és oberta a tota la ciutadania o
restringida a socis/es, així com el nombre de persones
destinatàries de Cambrils, en el cas de que l’activitat no es realitzi
al municipi de Cambrils.
- Calendari d’execució (Dates de realització de l’activitat)
- Abast i característiques de la població a la qual s’adreça l’activitat
- Justificació de la capacitat suficient de l’entitat/associació per
dur a terme l’activitat. (Descripció dels recursos materials,
humans i econòmics que han fet possible l’activitat).
- Un breu resum de la trajectòria de l’entitat/associació
(Especificant el número d’usuaris/es i socis/es de Cambrils)
- Qualsevol altra documentació que complementi la memòria si
s’escau, com material gràfic, recull de notícies aparegudes a la
premsa, etc..
8.3.5 S’haurà d’ajuntar 1 exemplar de les publicacions, cartells i altre
material gràfic relacionat amb les activitats subvencionades.
Quan la sol·licitud i la documentació demanada no s'ajusti a les condicions
establertes, es requerirà a l'entitat/associació perquè, d'acord amb el que
disposa l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en un
termini de 10 dies hàbils n'esmeni els defectes observats. En el cas de no
esmenar les mancances detectades en el termini atorgat, s'entendrà que
desisteix de la sol·licitud.
9. CRITERIS DE VALORACIÓ
L’ activitat es valorarà fins a un màxim de 100 punts, segons els criteris següents:
- L´ interès social d’aplicació al municipi de l’activitat, valorant-ne l’ impacte
respecte a la ciutadania de Cambrils. (Fins 35 punts)
- La viabilitat tècnica i econòmica de l’activitat (Fins a 15 punts)
- L’ experiència de l’entitat/associació en la gestió d’activitats similars (Fins a
15 punts)
- El nombre total de persones destinatàries de l’activitat (Fins a 15 punts)
- Entitat/Associació amb seu a Cambrils (Fins a 10 punts)
- La incorporació en l’activitat de la perspectiva de gènere 1(5 punts)
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La incorporació de la perspectiva de gènere implica tenir en compte i prestar atenció a les diferents
necessitats i expectatives dels homes i dones en qualsevol activitat/projecte de l’entitat.
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- La utilització d’una imatge i un llenguatge no sexista2 en la redacció del seu
projecte/activitat i en el seu material divulgatiu. (Fins a 5 punts)
En qualsevol cas, és requisit necessari per poder atorgar la subvenció l’obtenció
d’un mínim de 30 punts.
Criteris específics:
Salut:
- Projectes per promoure la protecció, la promoció i la prevenció de la salut
dirigits a la població en general o col·lectius en particular.
- Iniciatives per tal d’informar i formar sobre la salut, l’organització d’actes
públics com jornades, seminaris, etc. que facilitin el coneixement, la inserció
i la rehabilitació de malats/es.
Igualtat dona/home:
- Iniciatives que potenciïn la presencia i la visibilitat de les dones a la vida
social i associativa de la ciutat.
- Iniciatives per promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en
els diferents àmbits de la vida quotidiana. Iniciatives que incideixen en la
prevenció i sensibilització de les problemàtiques i situacions de violència
vers les dones.
10.RESOLUCIÓ
La resolució sobre l’estimació o denegació de les sol·licituds correspon a
l’Ajuntament de Cambrils, essent necessari el dictamen previ de la comissió
informativa de Benestar Social, Salut i Família. L’Ajuntament resoldrà les
sol·licituds en el termini màxim de 3 mesos des de la data límit de presentació
de les sol·licituds.
Les sol·licituds no resoltes dins d’aquest termini s’entendran desestimades.
11.JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
a.
S’haurà de justificar la realització de l’activitat subvencionada
amb la presentació de la memòria de l’activitat ( model S-3) i de les
factures corresponents, originals o fotocòpies compulsades, una vegada
realitzada l’activitat subvencionada i prèviament a la petició de
qualsevol altre subvenció.
Únicament s’haurà de justificar per l’import rebut com a subvenció
per part
del Departament de Polítiques d’Igualtat i Salut.
2

El llenguatge no sexista és el llenguatge incloent que visualitza a les dones i els homes, als nens i les
nenes en el llenguatge escrit i oral des d’una perspectiva d’igualtat. ( Ex: usuaris/es, homes i dones,....).
L’ús d’una imatge no sexista és aquella que mostra dones i homes, nens i nenes des d’una perspectiva
d’igualtat trencant amb els estereotips i rols de gènere.
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b. S´ haurà d’ informar la resta d´ informació incorporada en el model S-3
(Justificació de la subvenció).
c. La data màxima per presentar aquesta justificació és el 31 de gener de
2016.
12.REINTEGRAMENT
Es procedirà al reintegrament de la subvenció atorgada en els supòsits previstos
a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions:
- Incompliment de les bases reguladores.
- Incompliment de la finalitat per la que la subvenció fou concedida.
- L’entitat/associació beneficiaria pot renunciar a la subvenció. Aquesta ha
de ser prèvia a l‘inici de l’activitat subvencionada i al seu cobrament,
altrament el/la beneficiari/a ha de procedir al reintegrament de les
quantitats percebudes.
- L’Ajuntament podrà anul·lar totalment o parcial la subvenció atorgada
quan la despesa no s’hagi produït en la forma prevista o quan es donin
alteracions de les condicions que van determinar la concessió de la
mateixa.
13.OBLIGACIONS DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA
Són obligacions de l’entitat beneficiària:
- Complir l’objectiu, realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la
subvenció.
- Fer constar en les publicacions, cartells i altre material gràfic relacionat
amb l’activitat l’expressió: “Amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Cambrils”, així com col·locar l’anagrama de l’àrea de Polítiques d’Igualtat
i Salut.
- Les publicacions, cartells, programes i altre material s’haurà d’imprimir en
català i/o en català i castellà.
- Trametre a la Regidoria una còpia de les publicacions, cartells i altre
material gràfic relacionat amb l’activitat subvencionada.
- Segregar les dades de les persones sòcies i/o usuàries de
l’entitat/associació per sexes. (Resolució ASC/ 437/2007, de 5 de febrer,
per la qual es dóna publicitat a l’acord de govern de 14 de març de 2006,
relatiu a la producció i el desenvolupament d’estadístiques desagregades
per sexes)
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14. PARTIDA PRESSSUPOSTARIA ON S’APLICARAN ELS PROGRAMES DE
SUBVENCIONS
La quantitat màxima que es destina a la convocatòria regulada per aquestes
bases és de 3.500€ i anirà a càrrec de la partida pressupostària POL.IGUALTAT.
SUBV. ENTITATS 15 31 23105 48001.
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