
 
 

 

 
CF/mmm 
Exp.: 2021012091- C: 11.071.006 
Regidoria delegada de Salut  
 
 
 
 
EDICTE de publicació de les bases generals per a l’atorgament de subvencions en règim 
de concurrència competitiva per a projectes i activitats de promoció de la salut adreçats 
a la ciutadania de Girona. 
 
De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’exposa al públic pel termini 
de 20 dies hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions, el contingut de les bases 
generals per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per a 
projectes i activitats de promoció de la salut adreçats a la ciutadania de Girona, 
aprovades inicialment en sessió ordinària del Ple de 12 de juliol de 2021.  
 
Aquestes bases deroguen les bases específiques reguladores de les subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a programes i activitats de promoció de la salut 
adreçats a la ciutadania de Girona, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de 
13 de març de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 185 de 
24 de setembre de 2020 i modificades per acord de la Junta de Govern Local de 9 
d'octubre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 213 de 
5 de novembre de 2020. 
 
 
 
BASES GENERALS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A PROJECTES I ACTIVITATS DE 
PROMOCIÓ DE LA SALUT ADREÇATS A LA CIUTADANIA DE GIRONA  
 
 
 1. Objecte 
 
És objecte d’aquestes bases l’atorgament de subvencions destinades a projectes que 
fomentin, promocionin i recolzin la participació de ciutadania en projectes, activitats i 
serveis de promoció de la salut de la ciutadania de Girona. 
 
 
2. Projectes exclosos 
 
No són objecte d’aquestes bases els projectes que es trobin en algun d’aquest supòsits: 
 
2.1 Els projectes que no tinguin com a objectiu principal la promoció de la salut. 
 
2.2 Els projectes que incloguin accions de proselitisme religiós, politicopartidista o 
d’evangelització. 
 
2.4 Els projectes de promoció de la salut que es regeixen mitjançant conveni. 
 
 



 
 

 

3. Naturalesa i forma de concessió de les subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són de caràcter no nominatives en règim de 
concurrència competitiva i estan subjectes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament que la desenvolupa, a l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament 
de Girona, els seus organismes autònoms i ens que en depenen, aprovada pel Ple el 14 
de setembre de 2015, i a la Base 34a. de les Bases d'Execució del Pressupost. 
 
 
4. Despeses subvencionables 
 
Seran subvencionables les despeses derivades de la realització dels projectes, activitats 
i serveis de promoció de la salut adreçats a la ciutadania de Girona. 
 
 
5. Entitats beneficiàries 
 
Poden concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d’aquestes bases 
associacions i/o entitats sense ànim de lucre relacionades amb la promoció de la salut 
de la ciutat de Girona. 
 
 
6. Requisits de les entitats beneficiàries 
 
Les entitats beneficiàries hauran de complir tos els següents requisits: 
 
6.1. Disposar de seu social o delegació en el terme municipal de Girona i tenir presència 
significativa a la ciutat. 
 
6.2. Estar inscrita al Registre d’Entitats d’aquest Ajuntament i tenir la documentació 
actualitzada (memòria de l’any anterior i programació d’aquest any, així com els 
corresponents pressupostos). 
 
6.3. Estar constituïda i inscrita formalment en l’esmentat registre almenys un any abans 
d’aquell en què se sol·liciti la subvenció. 
 
6.4. Reflectir en els estatuts que entre els seus objectius consta el de realitzar activitats 
que promocionin la salut. 
 
6.5. Garantir, a través de la memòria de les seves activitats, la capacitat o l’experiència 
en la realització d'actuacions similars a aquelles per a les quals se sol·licita la subvenció. 
 
6.6. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona i la resta 
d’Administracions, o davant la Seguretat Social, segons les disposicions vigents. 
 
6.7. Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de 
Girona. 
 
6.8. No trobar-se en qualsevol de les situacions previstes a l’article 13 de la Llei General 
de Subvencions. 
 
 



 
 

 

7. Tipus i dotació de la subvenció 
 
7.1. L’import de la dotació econòmica de les subvencions es fixarà en cadascuna de les 
convocatòries i estarà subjecte a la disponibilitat de crèdit pressupostari. 
 
7.2. La subvenció consistirà en aportacions econòmiques. 
 
7.3. Cap projecte rebrà una quantitat superior al 20% de la partida de la convocatòria 
destinada a subvencions per a projectes de promoció de la salut. 
 
7.4. Donat que l’objecte de la subvenció són els projectes, els projectes de copartenariat 
o concertats entre dues o més entitats seran objecte d’una sola subvenció, en el seu 
cas. 
 
7.5. Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra subvenció municipal i amb 
les concedides per altres administracions o ens públics o privats de caràcter nacional o 
internacional, sempre que la suma de les subvencions no superi el cost total del projecte. 
 
7.6. Les subvencions es destinaran a l’execució dels projectes per als quals siguin 
atorgades. 
 
7.7. Només es podrà presentar un projecte per entitat en aquesta línia de subvencions. 
 
7.8. Per obtenir el 100% de la quantitat sol·licitada caldrà obtenir un mínim de 7 punts 
dels criteris objectius establerts en el punt 10 d’aquestes bases. Els projectes que 
obtinguin una puntuació inferior als 7 punts rebran la quantitat proporcional que els 
correspongui. Això sempre que sigui possible segons el crèdit pressupostari; en cas 
contrari, s’aplicarà proporcionalment segons la puntuació. 
 
 
8. Presentació de sol·licituds 
 
8.1. Un cop publicada la convocatòria, les persones interessades hauran de presentar 
la sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que s’indica en aquestes 
bases i la que es pugui indicar a la convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament 
de Girona. 
 
8.2. El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà el 
que s’estableixi a la convocatòria i no podrà ser inferior a quinze dies a comptar des del 
dia següent a la data de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
9. Documentació a presentar 
 
La documentació que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud és la següent: 
 
9.1. Respecte l'entitat: 
 
a) Fotocòpia del NIF de la persona representant de l’entitat i/o la que subscriu la 
sol·licitud. 
 



 
 

 

b) Breu memòria de la història de l'entitat, que acrediti la significativa presència de 
l'entitat a la ciutat i de l'exercici econòmic anterior, només en el cas d’aquelles entitats 
que no han rebut subvenció l’any anterior. 
 
9.2. Respecte el projecte: 
 
- Dades generals. 
- Descripció: presentació, context, localització, antecedents i justificació. 
- Marc teòric. 
- Activitats i cronograma. 
- Persones beneficiàries: població a la qual s'adreça. 
- Sostenibilitat i viabilitat. 
- Pressupost detallat per partides, activitats i finançadors. 
- Mecanismes de gestió, control, seguiment i avaluació. 
- Estratègia de difusió dels resultats a Girona. 
- Impacte transversalitzat de gènere o d’apoderament de les dones. 
 
9.3. Fitxa de proveïdors en model normalitzat, només en el cas de no haver rebut mai 
cap subvenció d’aquest Ajuntament o haver modificat les dades bancàries. 
 
 
10. Criteris per a la valoració de les sol·licituds 
 
Els criteris objectius que es tindran en compte en la ponderació de les sol·licituds seran 
els que es detallen tot seguit. 
 
10.1. Entitats participants: implantació a Girona: màxim 2 punts 
 
10.1.1. Activitats realitzades a Girona en els últims dos anys: 1 punt per any amb un 
màxim de 2 punts. Si l’entitat no s’ha implantat a Girona, com a mínim l’últim any, el 
projecte rebrà 0 punts, sense ponderar. 
 
10.2. Característiques del projecte: màxim 5 punts 
 
10.2.1. Identificació del projecte, si s’ajusta als objectius del Pla Local de Salut: 1 punt 
 
10.2.2. Fonamentació del projecte en una estructura coherent, sòlida, clara i 
correctament elaborada (marc teòric): 1 punt 
 
10.2.3. Previsió de mitjans eficaços de control, seguiment i avaluació: 1 punt. 
 
10.2.6. Inclusió de la perspectiva de gènere de manera transversal en les diferents fases 
del cicle del projecte: 1 punt. 
 
10.2.7. Projecte inclusiu per a les persones amb discapacitat: 1 punt. Per a l’obtenció 
del punt de cada requisit, serà necessari que es compleixi. Altrament la valoració serà 0 
punts per requisit. 
 
10.3. Impacte a la ciutat de Girona: màxim 3 punts 
 
10.3.1. L’estratègia i metodologia fan preveure l’assoliment dels objectius del projecte: 
1 punt. 
 



 
 

 

10.3.2. Acció formativa i estímul a la implicació individual i col·lectiva en tasques de 
promoció de la salut: 1 punt. 
 
10.3.3. Treball en xarxa amb altres entitats de la ciutat de Girona. Projecte concertat 
entre dues o més entitats: 1 punt. 
 
Per a la obtenció del punt de cada requisit, serà necessari que es compleixi. Altrament 
la valoració serà 0 punt per requisit. 
 
 
11. Instrucció de l’expedient i valoració de les sol·licituds 
 
Presentades les sol·licituds, la comissió qualificadora, que estarà integrada per tres 
tècniques del Servei de Promoció de la Salut, elevarà a l’òrgan competent la proposta 
per a la instrucció del procediment. 
 
L’òrgan instructor, en base a l’expedient i a l’informe de la comissió, efectuarà la 
proposta de resolució, que haurà d’indicar, de forma motivada: 
 
- Les associacions a les quals es proposa la concessió de subvenció, amb especificació 
de l’objecte, la seva quantia, les condicions en què s’atorga, la forma i el termini per a la 
justificació de realització de l’acció subvencionada i de l’aplicació econòmica de la 
subvenció. 
 
- Les associacions a les quals es desestima la concessió de subvenció, amb 
especificació del motiu de desestimació. 
 

2. Resolució i notificació 

 
La resolució de concessió o denegació correspon a l’Alcaldia o òrgan municipal que 
tingui delegada aquesta atribució 
 
La resolució, que haurà de ser motivada d’acord amb els criteris de valoració de les 
sol·licituds, s’adoptarà en el termini màxim de tres mesos des del termini de presentació 
de sol·licituds, i serà notificada individualment. 
 
Aquesta haurà de contenir: 
- Identificació de l’entitat beneficiària. 
- Programes i/o activitats subvencionades. 
- Import de la despesa subvencionable. 
- Import de la subvenció atorgada. 
- Assignació pressupostària a la que s’imputa la despesa. 
 
 
13. Acceptació de la subvenció 
 
Si notificada la resolució de concessió de subvencions, les entitats no manifesten el 
contrari en el termini d’un mes, s’entendran que han estat acceptades, amb les seves 
condicions generals i específiques. 
 
 



 
 

 

 
14. Justificació i termini 
 
L’entitat haurà de presentar, en el termini que s’estableixi en la convocatòria, la 
justificació de la subvenció, segons model normalitzat per a la justificació de 
subvencions, així com la documentació específica següent: 
 
a) Compte justificatiu segons el model normalitzat: que inclou memòria de l’activitat, amb 
indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, relació de les despeses, 
inversions de l’activitat i ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat així com 
la seva procedència). 
 
b) En el seu cas, carta de pagament del reintegrament en supòsits de romanents no 
aplicats. 
 
La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, 
en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions, sense perjudici de 
satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’haurien d’haver rendit els comptes i 
fins la data en què es verifiqui el reintegrament. 
 
 
15. Pagament de la subvenció 
 
Un cop aprovades i justificades les subvencions, es realitzarà el pagament, de 
conformitat amb la Base 34a. de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal. 
 
 
16. Compatibilitat de les subvencions 
 
L’obtenció d’una subvenció per a programes i activitats amb l’objectiu de promocionar la 
salut de la ciutadania de Girona és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, 
ajuts, ingressos i/o recursos destinats a la mateixa finalitat, i procedents de particulars, 
d’altres administracions o entitats públiques o privades, sempre i quan el total 
subvencionat no superi el cost dels programes o activitats. 
 
En cas de rebre’s altres subvencions o ajuts, es farà constar al pressupost en el model 
de sol·licitud normalitzat, apartat ingressos, altres subvencions. 
 
 
17. Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
Seran obligacions de les entitats beneficiàries: 
- Acreditar el compliment dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció. 
- Fer constar la col·laboració municipal en la publicitat i mitjans que s’utilitzin, en el seu 
cas, per a la difusió de l’activitat i lliurar a l’Ajuntament 5 exemplars del material de 
difusió. 
- Realitzar l’activitat que fonamenta la subvenció i acreditar la seva efectiva realització. 
- Justificar l’aplicació econòmica de la subvenció. 
- Reintegrar, en el seu cas, els fons rebuts i no aplicats. 
 
 
 
 



 
 

 

 
18. Publicitat 
 
Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament de Girona, al web. 
 
La convocatòria per a la concessió de les subvencions regulades en aquestes bases es 
publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, al Tauler d’Anuncis i al web 
municipal. 
 
 
19. Règim jurídic 
 
El marc normatiu pel qual es regulen aquestes subvencions és: 
 
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament que la desenvolupa. 
 
- L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes 
autònoms i ens que en depenen, aprovada pel Ple de 14 de setembre de 2015 i 
publicada en el BOP de Girona núm. 237 de 10 de desembre de 2015. 
 
- La Base 34a. de les Bases d’Execució del Pressupost. 
 
 
20. Vigència  
 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació de la seva aprovació 
definitiva al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i seran vigents fins que s’acordi la 
modificació o derogació. 
 
 
21. Disposició Addicional 

 
Si durant el termini d’exposició pública d’aquestes bases s’hi formulen al·legacions, o bé 
una vegades aprovades definitivament s’hi interposa recurs, l’òrgan competent per a 
resoldre-les és el Ple municipal. 
 
Així mateix, i de conformitat amb la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, publicada al BOE núm. 229, de 15 de 
desembre de 2015, la Intervenció municipal subministrarà a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions la convocatòria específica d’aquestes bases així com el seu extracte 
per a la seva publicació en el BOP de Girona 
 
Girona, a data de la seva signatura electrònica 

L’alcaldessa 

 

 

Marta Madrenas Mir 


