
 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A ENTITATS DE LLEURE I 
ENTITATS JUVENILS 
 
 
1. Objecte 

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que 
aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la 
participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la 
vida de la ciutat. És per això que estableix unes bases reguladores per a subvencions 
a entitats on es defineix dues línies de subvenció: 
 

 Projectes de lleure educatiu per a infants i adolescents de 4 a 15 anys. 
 Projectes per a joves de 16 a 29 anys. 

 
 
2. Finalitat de les subvencions 
 
Aquestes bases regulen el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, 
concessió, cobrament i justificació de les disposicions dineràries, realitzades per 
l’Ajuntament de Girona, destinades a fomentar projectes i activitats d’interès en l’àmbit 
del lleure educatiu per a infants i adolescents i projectes i activitats destinades a joves. 
 
 
3. Inici del procediment: convocatòria 
 
El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria pública 
aprovada per l’òrgan competent. 
 
 
4. Sol·licituds i terminis de presentació 
 
Les sol·licituds s’han de presentar en la forma, els temps i amb la documentació que 
determini la convocatòria o, en el seu defecte, l’art. 18 de l’Ordenança general de 
subvencions, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, o per qualsevol 
altre procediment reconegut per la llei. 
 
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la 
convocatòria, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en el termini màxim 
i improrrogable de deu dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de 
l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a 
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
 
5. Documentació a presentar 

 
La documentació cal presentar-la mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament 
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/Sol.licitud/ es detalla a la 
corresponent convocatòria. 
 
 



 
 
 
6. Entitats beneficiàries i requisits 

 
Pot acollir-se a les subvencions previstes en aquestes bases reguladores qualsevol 
entitat sense afany de lucre que reuneixi els requisits que s’especifiquen. 
 

6.1. Tenir la seu social al terme municipal de Girona, estar inscrita al Registre 
General  d'Entitats de l'Ajuntament, o haver-ho sol·licitat, i tenir presència 
significativa a la ciutat. 
 

6.2. Haver presentat a l’Ajuntament tota la documentació requerida anualment per 
al Registre Municipal d’Entitats. 

 
6.3. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’hisenda local i haver justificat 

adientment les subvencions municipals concedides anteriorment o que es 
trobin dins el termini d’obligació de justificació. 

 
6.4. Que el seu objecte d’actuació sigui la dinamització de projectes juvenils en el 

marc de les diferents polítiques de joventut de la ciutat o de lleure educatiu 
per a infants i adolescents. 

 
6.5. Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de 

destinar a finançar projectes realitzats durant l’any en curs i abans del 31 de 
desembre. 

 
6.6. Es subvencionarà un màxim d’un únic projecte per a entitat. 

 
6.7. Les activitats hauran de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil i 

una assegurança d’accidents que les cobreixi.  
 

6.8. Complir amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 
 

7. Criteris d’atorgament de subvenció i quantia 
 

El criteris de l’atorgament en les dues línies de subvenció es detallaran a la 
convocatòria corresponent.  
 
L’import subvencionable serà proporcional a la puntuació obtinguda segons els criteris 
d’atorgament de subvenció establerts en la convocatòria. En cap cas, la subvenció 
serà superior al 80% de l’import del projecte, ni superior a l’import sol·licitat. 
 
 
8. Instrucció  

 
El responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes serà el regidor delegat de Joventut. 

 
 

9. Comissió qualificadora 
 

Les sol·licituds presentades seran estudiades i valorades per una comissió 
qualificadora d’aquesta subvenció que estarà integrada pel Regidor delegat de 



 
 
Joventut, el cap de la secció de Joventut i una taula tècnica on es definirà l’atorgament 
de les subvencions. 
 
 
10. Resolució i notificació 

 
10.1. Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, l’Ajuntament de Girona 

estudiarà els diversos projectes presentats i resoldrà la convocatòria. 
 

10.2. La resolució de concessió o de denegació correspon a l’Alcaldia o òrgan 
municipal que tingui delegada aquesta atribució. 
 

10.3. Un cop aprovada la convocatòria, la comissió qualificadora esmentada al punt 
9, es reserva el dret a convocar les entitats beneficiàries per participar en un 
procés conjunt de seguiment i avaluació, en els projectes subvencionats que 
cregui convenient. 

 
10.4. L’Ajuntament de Girona es reserva el dret d’atorgar subvencions a projectes 

que, tot i no complir alguna de les condicions establertes en aquestes bases, 
siguin d’especial interès per als ciutadans i ciutadanes de Girona. 

 
10.5. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a 

comptar des de la data de publicació de la convocatòria. 
 

10.6. El venciment del termini sense que s’hagi notificat la resolució, legitima les 
persones interessades per entendre desestimada, per silenci administratiu, la 
seva sol·licitud. 

 
10.7. La notificació de la resolució a les entitats es farà per notificació electrònica e-

notum a totes les sol·licituds presentades independentment de si són o no 
subvencionades. 

 
 

11. Acceptació de la subvenció 
 

Els beneficiaris de la subvenció disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar 
des de la data de fer-se pública la resolució provisional, per comunicar per escrit 
l’acceptació de la subvenció i de les condicions en què s’ha atorgat, segons document 
model “declaració d’acceptació de la subvenció” de l’Ajuntament. 
 

 
12. Modificacions del projecte 

 
12.1. En cas d’haver-hi canvis en el projecte presentat inicialment caldrà que 

l’entitat presenti per instància el nou projecte detallant aquests canvis i una 
justificació explicativa dels motius dels canvis. 
 

12.2. En cas de modificació del projecte la comissió tècnica tornarà a valorar el nou 
projecte, si la puntuació és inferior i per tant, l’import assignat inicialment 
també és inferior, l’entitat haurà de retornar la diferència de l’import. 

 
 
 
 



 
 
13. Compatibilitat i destinació de l’aportació econòmica 

 
13.1. Les subvencions seran compatibles amb altres ajuts o subvencions sempre 

que la suma dels imports rebuts per aquest concepte no superi el cost total 
del projecte. 
 

13.2. No seran compatibles els projectes de lleure per a infants i adolescents que 
hagin rebut subvenció en el marc del programa municipal de casals d’estiu de 
l’Ajuntament de Girona. 
 

13.3. No s'autoritzaran canvis de destinació en les subvencions concedides. Els 
canvis d'aspectes específics en els programes hauran de ser autoritzats per 
l'òrgan competent. Si passa altrament, la subvenció podrà ser revocada per 
incompliment dels fins per als quals va ser atorgada. 

 
 
14. Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es 

concedeix la subvenció 
 

El termini i la documentació per justificar el compliment de la finalitat per la qual es 
concedeix la subvenció s’especificarà a la convocatòria. En tot cas, l’acreditació 
justificativa haurà de tenir com a data màxima el 31 de desembre de l’any en curs. 
 
 
15. Pagament de la subvenció 

 
Un cop aprovades les subvencions, es realitzarà el pagament del 75% de la 
subvenció. El pagament del 25% restant es realitzarà un cop justificada i comprovada 
que la documentació sigui la corresponent. 
 
 
16. Obligacions de les entitats beneficiàries 

 
A més d’acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i aquestes bases, 
són obligacions de les entitats beneficiàries: 

 
16.1. Acreditar el compliment dels requisits exigits per a la concessió de la 

subvenció. 
 

16.2. Acceptar la subvenció i les condicions d’atorgament. 
 

16.3. Fer constar la col·laboració municipal en la difusió de l’activitat. 
 

16.4. Realitzar l’activitat que fonamenta la subvenció i acreditar la seva efectiva 
realització. 

 
16.5. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació que es realitzi en l’execució 

del projecte respecte a la sol·licitud presentada. 
 

16.6. Qualsevol subvenció concedida per l'Ajuntament de Girona portarà implícita la 
condició que en tota la documentació escrita o gràfica de l'activitat 
subvencionada es consigni la llegenda "amb el suport de l'Ajuntament de 
Girona" i el logotip corresponent. 

 



 
 

 
L’entitat subvencionada té l’obligació de retornar la subvenció concedida per 
l’Ajuntament en els casos següents: 
 

16.7. En finalitzar el termini de justificació que estableixen aquestes bases, 
sense haver justificat el projecte, sempre que no s’hagi sol·licitat un 
ajornament degudament motivat i l’hagi aprovat l’òrgan competent. 
 

16.8. Per incomplir o contravenir algun punt d’aquestes bases. 
 

16.9. Per destinar els fons subvencionats a altres finalitats diferents de les que 
van motivar-ne la concessió. 

 
 
17. Règim jurídic 

 
Aquestes bases es regulen per les bases d’execució del pressupost municipal, el 
Reglament orgànic de l’Ajuntament de Girona, l’Ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i els que en depenen i la 
normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de 
l’Ajuntament de Girona i per la normativa vigent en matèria de subvencions atorgades 
per les administracions públiques i la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
 
18. Disposició Addicional 

 
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu 
extracte previst a l’article 17.3.b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es 
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
19. Incompliment i reintegrament 

 
L’incompliment de les obligacions imposades per aquestes bases a les entitats 
beneficiàries, si són constitutives d’infracció segons la tipificació establerta al arts. 56, 
57 i 58 de la Llei General de Subvencions, donarà lloc a la tramitació del corresponent 
expedient sancionador i establiment de les sancions corresponents, o bé el 
reintegrament en els casos legalment establerts, d’acord amb la Llei General de 
Subvencions. 
 


