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Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva
2243/10826/ 2021

L’objecte de les subvencions és donar suport econòmic al funcionament d’entitats sense ànim de lucre de
la ciutat, i a activitats i projectes d’utilitat pública o d’interès social que es realitzin a l’àmbit d’Igualada o en
relació amb aquesta durant l’any 2022. Per la crisi creada per la pandèmia de Covid- 19 i com ja es va
preveure en l’edició d’aquestes subvencions per a l’any 2021, i de manera excepcional, es podrà
subvencionar el funcionament ordinari de les entitats, sempre i quan ho prevegi cada departament en el
seu corresponent annex.
L’Ajuntament d'Igualada aprova unes úniques bases i farà una sola convocatòria per a aquestes
subvencions; això no obstant, aquestes són gestionades pels diversos departaments municipals,
depenent de les matèries a subvencionar.
Per a aquest motiu es marquen els objectes subvencionables per cada departament. En annex a les
bases s’estableixen els programes i, si escau, requisits que cada departament marca com a prioritaris per
donar-hi suport econòmic.

2.- Destinataris
Poden optar a aquestes subvencions les entitats privades sense ànim de lucre, per al seu funcionament o
quan realitzin una activitat o portin a terme un projecte dels previstos en la base primera i en concordança
amb l’annex que li correspon.
En el cas que es tracti d’associacions, aquestes hauran d’estar registrades en el Registre d’entitats de
l’Ajuntament d'Igualada. La resta d’entitats sense ànim de lucre hauran d’estar inscrites en el seu registre
corresponent.
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1.- Objecte de les subvencions

Data 28-12-2021

BASES ESPECÍFIQUES DE LES SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT D’IGUALADA A ENTITATS
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS SOCIAL QUE DUGUIN A
TERME I PER AL SEU FUNCIONAMENT. ANY 2022

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament d’Igualada, en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2021, va aprovar
inicialment les Bases específiques de les subvencions de l’Ajuntament d’Igualada a entitats sense ànim de
lucre per a projectes i activitats d’interès social que duguin a terme i per al seu funcionament (any 2022),
les quals d'acord amb l'article 124.2 del ROAS, se sotmeten a informació pública amb la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la Corporació i al Tauler d’edictes de la seu
electrònica d’aquest ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/igualada/) així com una referència d’aquest
edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a la fi que en el termini de vint dies hàbils, a
comptar de l’endemà hàbil de la darrera inserció de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província, taulers
d’edictes i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les persones interessades puguin examinar
l’expedient a la Secretaria de l’Ajuntament d’Igualada (pl. de l’ajuntament, 1, de dilluns a divendres, de les
8:00 a les 15:00 hores) i fer les al·legacions, reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.
En el supòsit que se’n presentin, aquestes hauran de ser resoltes pel Ple de l’Ajuntament. En cas contrari,
les bases de referència quedaran aprovades definitivament, sense necessitat d’un nou acord.

A

ANUNCI
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L’Ajuntament d'Igualada comprovarà d’ofici la inscripció en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament
d'Igualada. La resta d’entitats hauran d’indicar el Registre en què estan inscrites i el número d’inscripció i
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L’elecció entre les ofertes presentades, que hauran d’aportar-se a la justificació, es realitzarà conforme als
criteris d’eficiència i economia, tot justificant-se expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui
en la proposta econòmica més avantatjosa.
4.- Import de les subvencions
Cada departament estableix la quantia màxima que atorga per a cada programa en l’annex a les bases.
En consideració a l’especial situació de crisi creada per la pandèmia de Covid- 19 no es tindrà com a regla
general la necessitat d’un cofinançament del cinquanta per cent de l’import de l’activitat o projecte a
subvencionar prevista en l’article 123.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, sinó que es pot arribar a
subvencionar, si en l’annex corresponent a cada departament municipal no diu el contrari, la totalitat de
l’activitat o projecte.
D’altra banda, es podran atorgar subvencions per imports inferiors als sol·licitats pels interessats, quan el
pressupost municipal aprovat no pugui atendre un import superior, sempre seguint un criteri d'equitat entre
els projectes de la mateixa naturalesa.
Els sol·licitants hauran d’informar d’altres subvencions que hagin sol·licitat i, en el seu cas, obtingut per al
mateix projecte o activitat. De conformitat amb l’article 19.3 de la Llei General de Subvencions, l’import de
les subvencions mai no podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb qualsevol
subvenció, ajut, ingrés o recurs, superi el cost de l’activitat subvencionada. Si es té coneixement d’aquest
superàvit amb posterioritat al pagament de la subvenció, el beneficiari té l’obligació de posar-ho en
coneixement de l’òrgan atorgant per adequar la subvenció, de l’excés obtingut per sobre el cost de
l’activitat. Si l’Ajuntament té coneixement d’aquest fet sense que el beneficiari ho hagi posat en
coneixement de l’Ajuntament, aquest exigirà el reintegrament de la totalitat de la subvenció.
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Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes a la contractació pública per al
contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb
caràcter previ a la contracció del compromís de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del béns, llevat
que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d’entitats que els
realitzin, prestin o facin el subministrament, llevat la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la
subvenció.

Data 28-12-2021

En cap cas són subvencionables els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i
sancions administratives i penals, i despeses de procediments judicials. Tampoc són subvencionables els
impostos indirectes si són susceptibles de recuperació o compensació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Són despeses subvencionables totes que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada, resultin estrictament necessàries, es realitzin en el termini establert en aquestes bases i
s’adeqüin a l’article 19 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d'Igualada en el que no
s’oposi a l’article 31 de la Llei General de Subvencions. En principi, tret que no s'hagi concedit una
subvenció per al funcionament general de l'entitat, no són subvencionables les despeses de
subministraments, telèfon, dietes, etc.

B

3.- Despeses subvencionables

A

l’Ajuntament en farà la consulta directament. Això no obstant, si en els últims cinc anys ja han presentat
aquest justificant, aquesta declaració es podrà substituir amb una declaració responsable conforme no s’ha
donat de baixa del registre esmentat.
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L’ incompliment per part dels beneficiaris de qualsevol de les seves obligacions en relació a la normativa
sobre transparència donarà lloc a la imposició de les sancions que corresponguin.

6.- Convocatòria
La convocatòria d’aquestes subvencions i el termini per presentar les sol·licituds es farà per decret de
l’Alcaldia o òrgan en qui delegui. La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província per mitjà de
la Base de Dades Nacional de Subvencions. També es publicarà en el tauler d’anuncis i en el tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament d’Igualada i en el Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya
(RAISC).
En l’acord de convocatòria, s’indicaran les partides pressupostàries a les quals s’imputaran les
subvencions i l’ import de les partides esmentades.

7.- Sol·licituds
De conformitat amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, les sol·licituds es presentaran electrònicament al Registre electrònic de
l’Ajuntament si es disposa del corresponent certificat digital o signatura electrònica acceptada, per mitjà
d’una instància dirigida a l’Alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, segons els models que es podran
descarregar durant el període de sol·licitud de la web https://tramits.igualada.cat.
7.2. El termini de presentació de les sol·licituds serà el fixat en el Decret de convocatòria i no será inferior a
20 dies hàbils a comptar del dia següent hàbil a la publicació de l’Edicte a la BDNS i Butlletí Oficial de la
Província.
7.3. El termini per presentar la sol·licitud restarà prorrogat pel termini de 10 dies hàbils pels sol·licitants que
hagin presentat la sol·licitud i/o documentació annexa en paper, prèvia resolució de requeriment de
l’Alcalde o regidor/a delegat/da.
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En el cas que l’ import de la subvenció fos superior als 10.000 euros, si el beneficiari es una persona
jurídica, haurà de comunicar a l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.

Data 28-12-2021

També hauran de donar publicitat de les subvencions percebudes en els termes establerts en els articles
18.3 i 20.8.c) de la Llei General de Subvencions, articles 3 parràgraf 2n; 5.7, 15 i DA9a de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i articles 2.2, 2.7, 22, 2 i
DF1a Ordenança de Transparència, Accés a la Informació i Reutilització de l’Ajuntament d’Igualada.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les altres obligacions que es desprenen d’aquestes bases i la normativa d’aplicació, els
beneficiaris tenen l'obligació de fer constar en la publicitat de l'acte, projecte o activitat subvencionada que
han rebut el suport de l'Ajuntament d'Igualada, i incloure-hi el logo corresponent, de conformitat amb
l’article 28.5 de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Igualada.

B

5.- Obligacions dels beneficiaris

https://bop.diba.cat

A

Si es rebés una altra subvenció que no consti en el pressupost presentat en la sol·licitud o si no s’executa
tot l’objecte de la subvenció, es podrà reduir l’ import concedit de forma proporcional al nou ingrés o a la
part no executada. Abans d’acordar-se la reducció es donarà audiència a l’entitat afectada. Aquesta
reducció la podrà acordar l’Alcaldia o òrgan en qui delegui.
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c) Declaració responsable conforme el sol·licitant no està incurs en cap dels supòsits de
prohibició per obtenir subvenció establerts en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
d) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a
l’Ajuntament d'Igualada les que s’obtinguin en el futur.
e) Compromís de complir les condicions de la subvenció.
f) Declaració que l'entitat sol·licitant es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament d'Igualada i davant la Seguretat Social.
En el cas que l’entitat hi estigui obligada, l’Ajuntament obtindrà l’acreditació corresponent directament de la
Tresoreria de la Seguretat Social, per mitjà de Via Oberta o altres mitjans electrònics; també farà la
consulta corresponent
g) Dades bancàries del compte en el qual, si és subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir
l’import de la subvenció, en el cas que no s’hagi rebut cap subvenció de l’Ajuntament d'Igualada amb
anterioritat o si es modifica el compte bancari en el qual, si correspon, s’ha de fer l’ ingrés, segons model
normalitzat que consta en la pàgina web de l’Ajuntament d’Igualada o altra d’entitat bancària degudament
signat per l’entitat bancària de forma electrònica.
h) En el cas que correspongui, la declaració establerta en la base cinquena en relació amb la normativa de
transparència.
La manca d’aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s’entendrà
com a desistiment de l'entitat sol·licitant de la seva petició.

9.- Gestió de les sol·licituds
9.1 - L’òrgan gestor de la subvenció serà l’Alcalde o Regidoria delegada.
9.2 Una vegada presentades les sol·licituds, cada departament revisarà la documentació presentada, i
d’acord amb el que s’estableix en la base anterior, en el cas que manqui algun document, es requerirà
l’entitat perquè l’aporti en el termini màxim de deu dies.
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a) Programa detallat de l'activitat o projecte per al qual es demana subvenció o, si la sol·licitud es
refereix a funcionament de l’entitat, de les activitats que projecta realitzar l’entitat.
b) Pressupost de l’activitat o projecte per a la qual es demana subvenció o del funcionament de l’entitat.
En el pressupost han de constar tant les despeses com els ingressos, quantia de l'ajut que se sol·licita i
detall de les fonts de finançament previstes.

Data 28-12-2021

A les sol·licituds, en les quals ha de constar clarament en nom de quina entitat se sol·licita la subvenció i el
seu NIF i l’adreça de correu electrònic on es volen rebre els avisos de notificacions i comunicacions
relacionades amb aquest expedient i, voluntàriament, un telèfon mòbil on rebre l’avís de tramesa, també
s'haurà d'adjuntar:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

8.- Documentació.

B

7.5. En tot cas, els sol·licitants podran realitzar la sol·licitud presencialment a les Oficines d’Atenció a la
Ciutadania) de l’Ajuntament d’Igualada (a la plaça de l’Ajuntament número 1) als efectes donar-los
l’assistència tècnica pertinent per tal que presentin la seva sol·licitud electrònicament en el temps i forma
establerts.

A

7.4 La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases reguladores i faculta a
l’Ajuntament per comprovar la conformitat de les dades que s’ hi contenen.
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9.4 Un cop emès aquest informe pels departaments, i de conformitat amb l’article 125.1 del Decret
179/1995, de 13 de juny, previs els informes que es considerin pertinents per l’òrgan gestor, la proposta de
l’atorgament de la subvenció es formularà per un òrgan col·legiat composat de la forma següent:

10.1 El Ple municipal atorgarà o denegarà motivadament les subvencions, en el termini màxim de tres
mesos des de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds. Justificadament, es pot posposar
aquesta concessió per un o més programes d'activitats subvencionables. L’acord de concessió posa fi a la
via administrativa.
10.2. De conformitat amb l’article 20.8.b) de la Llei General de Subvencions i amb les condicions
establertes en el mateix, les subvencions concedides es publicaran a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), fent constar el programa i crèdit pressupostari al que s’imputin, persona beneficiaria,
quantitat concedida, objectiu i finalitat de la subvenció. La mateixa informació es publicarà al Registre de
Subvencions i Ajuts de Catalunya (RAISC) i al Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Igualada, tot això
sense perjudici de la publicitat que s’hagi de practicar de conformitat amb la normativa sobre
Transparència.

11.- Notificació de l’acord de resolució.
La resolució del procediment es notificarà individualment a les entitats que han formulat sol·licitud, en allò
que els pertoca. La notificació es farà per mitjans electrònics, concretament,pel servei e-NOTUM,
notificació que es realitza previ avís a l’adreça de correu electrònic que s’ha indicat en la sol·licitud.
En la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://www.seu-e.cat/ca/web/igualada/) es publicarà
l’acord íntegre de la resolució de la convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

10.- Resolució de les sol·licituds

Data 28-12-2021

CVE 202110155653

- el Cap del Servei d'Organització, Qualitat i Control de Gestió
- la Cap de servei de Servei Econòmics
- una persona integrant del Gabinet Jurídic de l’Ajuntament

https://bop.diba.cat

9.3 A la vista de totes les sol·licituds, el/la cap del corresponent departament emetrà informe sobre
l’adaptació de l’entitat i els seu objecte a aquestes bases i sobre la conveniència d’atorgar la subvenció i la
quantia, ateses aquestes bases i els criteris d’atorgament que s’hi estableixen.

Pàg. 5-21

En principi, cada sol·licitant podrà demanar una sola subvenció, sigui per al funcionament de l’entitat, sigui
per a un projecte o activitat. En el cas que se'n presenti més d'una o a més d’un departament per tractarse d’entitats l’objecte de les quals sobrepassi l’àmbit d’actuació de cada departament, el/la cap del
departament municipal de referència haurà d'emetre informe sobre la necessitat d'atorgar subvenció per
més d'una activitat o projecte i, si escau, coordinar-se amb altres departaments municipals per a aquell
expedient de sol·licitud. En tot cas, les entitats hauran de prioritzar les diverses sol·licituds si en presenten
més d'una. Si no es prioritzen, l'Ajuntament d'Igualada podrà establir el projecte que creu prioritari o l'ordre
de prioritat.

A

Cada entitat tindrà un departament de referència, que s’indicarà a la instància de sol·licitud, excepte les
entitats que formen part d’Igualada Solidària, que a més del Departament de Cooperació, podran tenir-ne
un altre de referència.
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12.- Acceptació de les subvencions
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L’import a justificar només serà el de la quantitat atorgada, tret que l’entitat subvencionada ho sigui per un
programa que no admeti una subvenció pel cent per cent del seu cost.
c) la difusió de l’atorgament de la subvenció: un còpia de la publicitat que s'hagi fet del projecte o activitat
subvencionada o, en el cas de subvenció pel funcionament, documentació general de l’entitat, en què ha
de constar el logo de l’Ajuntament d'Igualada.
La justificació serà presentada quan s’hagi realitzat l’activitat i com a màxim el 16 de gener de l’any 2023.
La manca de justificació es tindrà en compte per a l’atorgament de subvencions en altres anualitats.

14.- Pagament de la subvencions atorgades. Bestretes
Com a norma general, el pagament es farà una vegada l’entitat hagi fet i justificat l’activitat subvencionada.
Els beneficiaris podran demanar una bestreta del pagament de la subvenció i justificar-ne la causa.
L’Alcaldia, o òrgan en qui delegui, acordarà la concessió o no d’aquesta bestreta.

15.- Pròrroga d’execució
Els beneficiaris, quan per causes que no els siguin imputables, no hagin pogut executar tota l’activitat
subvencionada, poden sol·licitar pròrroga d’execució de fins a dos mesos i l’alcaldia o òrgan en qui delegui
podrà atorgar-la, escoltat el departament de referència.

16.- Forma de concessió i criteris d’atorgament
Cada departament municipal, a més d’assenyalar les activitats objecte de subvenció pot assenyalar també
els seus criteris d’atorgament (veure annex).
La forma de concessió és el de concurrència competitiva. Si no se n’estableixen d’específics en l’annex a
les bases, els criteris de puntuació seran els següents:
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b) quant a la realització de la despesa subvencionada amb la presentació de les factures relacionades amb
el projecte o activitat subvencionada, i el justificant de pagament.

CVE 202110155653

a) quant a la realització de l’activitat subvencionada o del funcionament de l’entitat, amb la memòria de la
seva activitat concreta o amb la memòria del funcionament anual.

Data 28-12-2021

Les subvencions seran justificades:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

13.- Forma de justificació de les subvencions

B

La justificació de la subvenció s'entendrà com a acceptació de la subvenció en el cas que no s'hagués fet
anteriorment.

A

Els beneficiaris han d’acceptar les subvencions. Aquesta acceptació pot ser expressa, però també
s’entendrà que el beneficiari accepta la subvenció quan així es desprengui inequívocament dels seus
propis actes.

SERVEIS JURÍDICS

-

L’acompliment de cadascun d’aquests criteris atorga fins a un punt. Per poder ser subvencionades, les
sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 3 punts en el conjunt dels criteris esmentats.
En l’annex, els departaments poden establir altres criteris d’atorgament, la seva puntuació, si no es diu el
contrari, també serà d’un punt per criteri.
Seran prioritzades aquelles propostes que tinguin més valoració, dins de cada programa o grup
d'adjudicació de subvencions establert per cada departament municipal i, quan sigui possible, es
prorratejarà entre les sol·licituds la quantia de les subvencions.
Les entitats de nova constitució o que no hagin obtingut mai subvenció de l’Ajuntament d’Igualada tindran
una consideració específica pels departaments.

17.- Convenis de col·laboració
L’Ajuntament d'Igualada podrà atorgar la subvenció en el si d’un conveni de col·laboració amb l’entitat,
quan s’entengui que la relació entre una i altra part sobrepassa l’aportació dinerària. En el cas dels
convenis, s’estarà a allò establert en el conveni a més d’aquestes bases i de la normativa reguladora.

18.- Normativa reguladora
El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per:
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
b) Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques;
c) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
Ordenança de l’Ajuntament de transparència, accés a la informació i reutilització de l’Ajuntament
d’Igualada i ens vinculats dependents;
d) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local , en especial la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les
hisendes locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març;
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-

Data 28-12-2021

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

Per l’ interès de l’activitat de l’entitat per a la ciutat, per promoure les activitats que es considerin
estratègiques, singulars en el territori o cabdals per Igualada.
La necessitat de subvenció per portar a terme l’activitat: Es tindrà en compte la imprescindibilitat de
tenir un suport econòmic de l’Ajuntament, perquè l’activitat es pugui dur a terme.
L’esforç de l’entitat per obtenir altres fonts de finançament diferents a les municipals: es tindrà en
compte sobretot l’aportació econòmica que realitzin els mateixos socis per poder dur a terme
l’activitat o altres esforços per fer-la assequible.
La manca d’activitats de la mateixa naturalesa a la ciutat: és a dir, que siguin úniques
El nombre de població a qui va dirigida l’activitat o projecte, prioritzant que tinguin un nombre
superior
La projecció de la ciutat en l’activitat per a la qual es pretén suport, i si té repercussió exterior.
La necessitat que tenen els receptors de l’activitat o projecte beneficiaris.
La qualitat de l’activitat que es porta a terme.
La tradició de les activitats que es porten a terme.
La capacitat organitzativa de l’entitat, posant en relació l’estructura de l’entitat amb l’activitat que es
vol dur a terme.
La repercussió que l’activitat subvencionable pot tenir en la lluita contra la crisi econòmica o en
pal·liar-ne els seus efectes.
Altres específics de cada àmbit municipal.

B

-

A

Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva
2243/10826/ 2021

SERVEIS JURÍDICS
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-12-2021

CVE 202110155653
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e) La legislació de la comunitat autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de
règim local de Catalunya), i arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny;
f) La normativa reglamentària bàsica, en especial, els articles de caràcter bàsic del Reglament de la Llei
38/2003, general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol;
g) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de
23 de desembre, i disposicions concordants).
h) L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada;
i) El Reglament orgànic de l’Ajuntament, les Bases d’execució del pressupost i la normativa sobre
delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament d’Igualada;
j) Bases específiques de les subvencions.

A

Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva
2243/10826/ 2021

SERVEIS JURÍDICS
Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva
2243/10826/ 2021

ANNEX

Els criteris per a l’atorgament de les subvencions són els següents:
- Per la incidència a Igualada de les seves activitats (fins a 3 punts)
- Pel nombre, la qualitat i el cost de les activitats dels respectius projectes (fins a 4 punts)
- Per l’edició dels treballs que resultin de la seva activitat, amb especial reconeixement a la regularitat (fins a 3 punts)
1.2- Projectes de serveis culturals que complementen l’activitat municipal

https://bop.diba.cat

1.1- Projectes de les entitats i associacions culturals i de recerca de la ciutat, que fomentin les activitats de recerca i pensament

A

1. Programa de subvencions del Departament de Promoció Cultural

1.5- Projectes de foment de la dansa tradicional
Quantia màxima subvencionable: 3.000 euros
1.6- Activitats de promoció de cultura popular i tradicional
Els criteris per a l’atorgament de les subvencions són els següents:
-Pel nombre d’actes en què es participa, tant a la ciutat d’Igualada, com a fora. Cal indicar una relació amb dates, concepte i lloc.
Fins a 3 punts
-Per activitats organitzades per l’entitat, fora del marc de les festes tradicionals a la ciutat d’Igualada. Cal indicar una relació amb
dates, concepte i lloc. S’exclouran aquelles activitats que ja rebin finançament o subvenció de l’Ajuntament per aquella activitat.
Fins a 3 punts
-Per la gestió de la imatgeria municipal. Fins a 3 punts
-Per l’arrelament de les activitats proposades. Fins a 2 punts.
Quantia màxima subvencionable: 3.000 euros
1.7- Activitats de foment de la música i el cant coral
Quantia màxima subvencionable: 3.000 euros
1.8- Suport a l’activitat festiva d’entitats veïnals
Quantia màxima subvencionable: 3.000 euros
1.9- Suport a les entitats culturals d’Igualada que, sense tenir projectes establerts entre els programes anteriors, la seva activitat o
els projectes que tinguin previstos siguin d’interès social.
Quantia màxima subvencionable: 350 euros.
1.10-Suport a activitats extraordinàries en ocasió d’aniversaris: en cap cas superaran els 3.000 euros, i no s’atorgarà subvenció per
aquest concepte abans dels primers 5 anys de vida de l’entitat. La freqüència de l’ajut per la commemoració, com a mínim cada 10
anys, a excepció d’aquells casos especials que s’acreditin degudament en un informe de justificació realitzat per l’entitat, on
s’exposin els motius.
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1.4- Activitats de promoció de festes tradicionals
Quantia màxima subvencionable: 3.000 euros

B

1.3- Projectes de foment d’activitats culturals de caràcter artístic
Quantia màxima subvencionable 3.000 euros

Data 28-12-2021

CVE 202110155653

- Per a l’organització d’actes, activitats, o cicles de concerts obertes a la ciutat, depenent del nombre, la qualitat i el cost (fins a 6
punts)
- Pel fet d’acollir o cedir espais a altres entitats de naturalesa diversa a la seva seu (fins a 3 punts).
- Per l’arrelament de les activitats proposades (fins a 2 punts).
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Els criteris per a l’atorgament de les subvencions són els següents:

SERVEIS JURÍDICS
Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva
2243/10826/ 2021

Destinataris: associacions de pares i mares d'escoles d'Igualada, associacions de famílies d’escoles d’Igualada
2.1- Suport a l'edició de revistes escolars digitals, plataformes, pàgines web, blogs, comunitats d'intranet o formació
per a famílies que fomentin la participació de les famílies i els canals d'informació.
Fins un màxim de 300 EUR per sol·licitant.
2.2- Suport a les activitats i/o projectes que fomentin l’acollida, la integració i la cohesió social de les famílies dels
infants del centre.
Fins un màxim de 450 EUR per sol·licitant.
2.3- Suport a les iniciatives que promoguin l’aprenentatge i la pràctica d’una llengua estrangera en modalitat oral.
Fins un màxim de 1.000 EUR per sol·licitant.
2.4- Suport a les AMPA dels centres escolars per activitats i/o productes culturals ( cinema, teatre, música,
subscripcions revistes, etc)
Fins a un màxim de 300 EUR.
2.5- Programa de suport a l’esport com a activitat escolar dins els centres educatius.
Destinataris: AMPAs i Associacions Esportives Escolars i els centres d'ensenyament d'Igualada.
Aquest programa va adreçat al foment de l’activitat física i l’esport en l’àmbit escolar per tal d’aconseguir la màxima
participació dels nens/es i joves.
Quantitat màxima de la subvenció : 1.000€
Criteris:
- Foment de la competició escolar (fins a 200€)
Nombre d’assegurances/fitxes esportives als Jocs Escolars de l’Anoia en relació amb el percentatge d’alumnes del
centres.
- Promoció de la participació en activitats esportives organitzades per altres entitats (fins a 300€)
Nombre de participants en activitats esportives organitzades per altres entitats
(per exemple: Cross, Cursa Popular, escacs en línia, Jornades esportives....)
- Organització de programes esportius propis (fins a 500€)
Programes i activitats esportives organitzats per l’AMPA/AEE.

https://bop.diba.cat
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2. Programa de subvencions del Departament d’Ensenyament

CVE 202110155653

Estaran excloses del programa de subvencions a càrrec del Departament de Promoció Cultural, aquelles entitats que
no siguin de naturalesa cultural, festiva, o veïnal, encara que realitzin activitats secundàries a la seva activitat
principal vinculades a la promoció de la cultura, com per exemple entitats esportives, de comerç, solidàries, de salut,
AMPAS, o d’altres.

Data 28-12-2021

En tots els epígrafs es tindrà especialment en compte l’esforç de les entitats per integrar la nova ciutadania en el seu si. També es
tindran en compte les altres vies de suport que les entitats reben de l’Ajuntament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.12-Enguany i excepcionalment es podrà subvencionar el funcionament ordinari de les entitats, tenint en compte la dificultat per
poder executar els projectes, condicionats a les condicions sanitàries de prevenció del contagi de la Covid-19 i les seves variants.
En aquest sentit, també es consideraran les adaptacions de les activitats en la seva forma, i la complementarietat dels formats
digitals per la seva difusió i continuïtat.

A

1.11- Suport a l’emmagatzematge de material
Quantia màxima 3.000 euros, excepte espai extraordinari.
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Cal anomenar cada programa esportiu (descripció), dates en què es porta a terme i nombre d’inscrits

SERVEIS JURÍDICS
Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva
2243/10826/ 2021

3.1 Les entitats d’educació en el lleure adreçada als infants i joves de la ciutat d’Igualada que duguin activitat
periòdica i perllongada al llarg de l’any:
- Per l’activitat ordinària i funcionament (amb una quantia màxima de 2.400 €)
- Projectes puntuals adreçats específicament a persones joves o infants (amb una quantia màxima de 1.500 € per
projecte)
3.2 Les resta d’entitats sense finalitat de lucre per projectes puntuals fets per joves i/o adreçats específicament a
persones joves o infants (amb una quantia màxima de 1500 € per projecte)
A més de les seves activitats ordinàries o projecte amb aquest objecte, les entitats hauran de justificar que han
realitzat, durant l’any anterior, una activitat oberta als infants i/o joves a la ciutat d’Igualada, comunicada
oportunament al Departament, i per a la qual, si escau, es pot obtenir material del Departament, i per a la qual, si
escau, es pot obtenir material del Departament. En cas que no es justifiqui la realització d’aquesta activitat, se’ls
abonarà únicament el 80 per cent de la subvenció atorgada.
Les quanties totals a percebre per les entitats no seran superiors en cap cas als 3.000 euros.
- Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar de manera detallada la documentació següent:
Descripció de l’entitat (Breu descripció de l’entitat; Memòria de l’activitat que du a terme durant l’any; Col·lectiu al que
es dirigeix; Nombre de persones sòcies; Interval d’edat de les persones sòcies; Balanç econòmic)
Descripció del projecte a subvencionar: (Descripció general del projecte; Justificació; Objectius; Descripció
metodològica; Temporalització per mesos; Pressupost -fonts de finançament previstes-; Difusió)
- Criteris d’avaluació de les sol·licituds:
Grau d’acompliment de tots els acords de subvenció rebuda l’any anterior: sol·licitud, desenvolupament i justificació
del projecte dins dels terminis establerts (6 punts)
La utilitat i interès social del programa i de les activitats pel joves i/o infants de la ciutat d’Igualada (4 punts)
La qualitat del programa i de les activitats (10 punts)
Edat de les persones sòcies i/o beneficiàries que tinguin entre 3 i 29 anys (4 punts)
Nombre de participants i beneficiaris del projecte presentat (4 punts)
La viabilitat econòmica i el rigor pressupostari (4 punts)
La previsió de continuïtat (4 punts)
Obtenir una puntuació igual o inferior a 20 punts màxims de qualsevol dels criteris esmentats implica la denegació de
la subvenció.

https://bop.diba.cat
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L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport als projectes de les associacions juvenils i/o de les entitats sense
finalitat de lucre, l’objectiu dels quals sigui la millora de la qualitat de vida d’infants i joves de la ciutat i que fomentin
un o més d’un dels àmbits generals del Pla Local de Joventut: àmbit laboral; àmbit de l’educació; àmbit de l’habitatge;
àmbit informació; àmbit cultura i oci; àmbit salut jove; àmbit joves creadors; àmbit de la solidaritat i cooperació; àmbit
cohesió social; i, àmbit de la participació

CVE 202110155653

3. Programa de subvencions del Departament de Joventut

Data 28-12-2021

2.8- Obertura de patis més enllà de l’horari escolar.
Fins a un màxim de 1.000 €.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.7- Compra de material didàctic per equipament escolar (biblioteca, laboratori, sala de música, pati, etc)
Fins a un màxim de 1.000 EUR.

A

2.6- Projectes singulars, innovadors i inclusius que s’organitzin des de l’AMPA del centre.
Fins a un màxim de 500 EUR.
Per tal de donar suport a qualsevol d'aquestes activitats, cal que prèviament s'hagin aprovat pel Consell Escolar del
Centre.
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4. Programa de subvencions del Departament d’Acció Social

SERVEIS JURÍDICS
Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva
2243/10826/ 2021

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport als projectes socials i comunitaris de les entitats sense finalitat de
lucre, l’objectiu de les quals sigui la millora de les condicions de vida de les persones al llarg de tot el cicle vital.

La necessitat de subvenció per portar a terme l’activitat.
L’esforç de l’entitat per obtenir altres fons de finançament diferents a la municipal.
La manca de projectes de la mateixa naturalesa dirigit al mateix col·lectiu a la ciutat.
El nombre de població a qui va dirigida l’activitat o projecte.
El grau de vulnerabilitat social que tenen els receptors de l’activitat o projecte.
L’adequació del projecte amb la capacitat organitzativa i/o els mitjans de l’entitat.
Disposar d’un projecte de voluntariat.
Participar a la Xarxa per la inclusió.

La quantia màxima de subvenció que atorgarà per aquests programes no sobrepassarà en cap cas els 10.000 euros.

CVE 202110155653

Seran criteris d’atorgament de les subvencions, els següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

https://bop.diba.cat

Projectes per a millorar la qualitat de vida de persones i/o col·lectius vulnerables.
Projectes o activitats que donin resposta a la cobertura de necessitats bàsiques
Projectes o activitats que promoguin el benestar integral de les persones
Projectes o activitats que enforteixin la cohesió social
Projectes o activitats que promoguin xarxes de suport a traves de la implicació de la comunitat, l’apoderament de
les persones i els grups informals.
4.6 Projectes que vetllin per la igualtat d’oportunitats en l’accés a la formació al llarg de tot el cicle vital.
4.7 Activitats de sensibilització adreçades a tota la població que promoguin la cohesió social, la diversitat i el foment
dels drets humans.
4.8 Funcionament ordinari de l’entitat

Pàg. 12-21

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

A

Amb l’aprovació del Pla Local d’acció comunitària inclusiva (PLACI) del qual les entitats coneixen i comparteixen les
línies estratègiques, cal que els projectes que duen a terme facilitin el benestar integral de les persones i fomentin un
model de ciutat inclusiva.

5.1 Projectes o activitats de sensibilització que tendeixin a erradicar la desigualtat d’oportunitats
5.2 Projectes que treballin grups d’ajuda mútua
5.3 El foment de la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social de les persones LGTBI (lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals).
Les quanties de subvencions no superaran els 2.000 euros.

6. Programa de subvencions del Departament de Cooperació
Les entitats que optin a subvenció caldrà que formin part de la comissió Igualada Solidària i assisteixin regularment a
les reunions.
6.1 Projectes de sensibilització en la cooperació internacional
Criteris d’avaluació:
a) Que pretenguin sensibilitzar la població d’Igualada de les diferències Nord-Sud. (màxim 10 punts)
b) Que informin de les actuacions que es porten a terme en països del Sud (màxim 9 punts)
c) Que fomentin el comerç just (màxim 8 punts)
d) Que incorporin en el projecte de sensibilització persones originàries dels pobles del sud. (màxim 3 punts)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Seran criteris d’atorgament de les subvencions, els següents:

Data 28-12-2021

5. Programa de subvencions del Programa d’Igualtat de Gènere

La puntuació màxima que es pot obtenir és de 30 punts. Per poder rebre la subvenció cal que l’entitat obtingui un
mínim de 15 punts.
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L’import màxim per a cada projecte de sensibilització és de 6.000 euros

SERVEIS JURÍDICS
Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva
2243/10826/ 2021

D’altra banda, ateses les peculiaritats manifestes dels projectes subvencionats per aquest programa, s’autoritza a
sol·licitar pròrroga de justificació d’un any de les subvencions concedides.
Criteris d’avaluació dels projectes de cooperació d’acord amb el Pla Local de Cooperació al Desenvolupament del
municipi d’Igualada (2019-2024):

La puntuació màxima que es pot obtenir sumant els criteris dels dos apartats pels projectes de cooperació és de 100
punts, sense establir-se un mínim de punts per poder rebre la subvenció, donat que els projectes ja han estat
dictaminats i valorats prèviament pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
L’import màxim per a cada projecte de cooperació és de 15.000 euros.

7. Programa de subvencions del Departament de Medi Ambient

7.1. Objecte i finalitat de la concessió de les subvencions
Les activitats i/o projectes objectes de subvenció han de tenir un abast o repercussió geogràfica local, i també poden
tenir abast comarcal o supracomarcal, han d’utilitzar el català en la seva difusió i han de tenir com a objectiu la
sostenibilitat ambiental.
La tipologia dels projectes i les activitats objectes de subvenció estaran agrupades dins dels programes que es
relacionen en aquest punt de l’a) a la r). De forma excepcional es podrà subvencionar el propi funcionament de
l’entitat degut a dificultats derivades de la crisis del COVID.
Cada entitat podrà sol·licitar subvencions en un o més dels programes detallats.
Programes

Data 28-12-2021

Criteris d’avaluació dels projectes de cooperació d’acord amb criteris de qualitat, eficiència i eficàcia:
6. L’esforç de l’entitat per obtenir altres fonts de finançament diferents a les municipals: Es tindrà en compte sobretot
l’aportació econòmica que realitzin els mateixos socis per poder dur a terme l’activitat (fins a 5 punts)
7. La difusió entre la població d’Igualada de l’activitat a realitzar (fins a 10 punts)
8. El nombre de població a qui va dirigida l’activitat o projecte. (fins a 10 punts)
De 0-150: 4 punts; De 151 a 500: 6 punts; De 501 a 1000: 8 punts; A partir de 1000 persones: 10 punts. Si no es
concreta o és una nova activitat: 0 punts
9. La projecció de la ciutat en l’activitat per a la qual es pretén suport, i si té repercussió exterior. (fins a 10 punts)
10.La qualitat de l’activitat que es porta a terme (fins a 5 punts)

CVE 202110155653
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Per tenir un protocol d’amistat amb la ciutat d’Igualada (fins a 10 punts).
Per l’existència d’una contrapart local (fins a 10 punts)
Per ser municipi de països molt desfavorits (fins a 10 punts)
Per ser municipi d’un país emissor d’emigrants (fins a 5 punts)
Per abordar alguns dels sectors prioritaris següents (5 punts per a cadascun):

Infància

Dona

Inserció laboral

Educació

Salut

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.
2.
3.
4.
5.

https://bop.diba.cat

Se subvencionaran aquelles entitats i projectes que compleixin amb els criteris establerts en el pacte primer del
conveni signat entre l’Ajuntament d'Igualada i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament l’any 2004, pel qual
aquesta entitat esdevé entitat col·laboradora de l’Ajuntament d’Igualada en relació amb les subvencions de solidaritat
i cooperació internacional. S’utilitzarà el model de sol·licitud i d’informe final del Fons.

A

6.2 Projectes de Cooperació
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a) Foment de la cultura de la sostenibilitat.
b) Lluita contra la crisis climàtica.

SERVEIS JURÍDICS

7.2. Barems de valoració
Els projectes i/o activitats presentats es valoraran seguint els criteris que s’especifiquen i fins a un màxim de 110
punts.

Interès i adequació de l’activitat a les estratègies i prioritats ambientals del municipi (fins 20 a punts).

-

Incidència de l’activitat en la conscienciació ambiental dels ciutadans (fins a 10 punts).

-

El dèficit d’activitats anàlogues (fins a 10 punts).

Abast i impacte del projecte a la ciutat i a l’exterior (màxim de 20 punts).

Es valorarà de forma preferent aquells projectes o activitats que fomentin actuacions de prevenció envers actuacions
de mitigació (fins a 20 punts).
-

Continuïtat de l’activitat (fins a 10 punts)

Es valorarà de continuïtat del projecte al llarg del anys (fins a 10 punts).
-

Més d’1 any i fins a 2 anys, 2 punts
Més de 2 anys i fins a 3 anys, 4 punts
Més de 3 anys i fins a 4 anys, 6 punts
Més de 4 anys i fins a 5 anys, 8 punts
Més de 5 anys, 10 punts

Viabilitat del projecte (fins de 30 punts)
Es valorarà el plantejament, metodologia i continguts del projecte presentat: objectius, concreció de les
accions, coherència, nivell de detall adequat per a la comprensió del projecte, detall del pressupost i
seguiment i avaluació continuada de l’activitat o projecte (fins a 20 punts).

-

Realisme del projecte: relació de les despeses previstes amb els resultats obtinguts (fins 10 punts).

Promoció de l’associacionisme (fins a 5 punts)
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-

-

Data 28-12-2021

-

-

CVE 202110155653

Objectius i temàtica del projecte o activitat (fins a 40 punts)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

https://bop.diba.cat

Promoció del coneixement, l’estudi i la preservació del medi natural.
Foment de la reducció, reutilització i reciclatge de residus.
Foment de l’economia verda i circular.
Estalvi i eficiència en el consum i la gestió de l’aigua.
Estalvi i eficiència en el consum i la gestió de l’energia.
Foment d’energies renovables.
Descarbonització i foment de la neutralitat climàtica
Reducció d’emissions de contaminació atmosfèrica.
Foment d’una mobilitat més sostenible.
Prevenció i mitigació de la contaminació acústica.
Sensibilització i educació ambiental.
Fomentar la conscienciació ambiental de la ciutadania.
Foment de pràctiques ambientalment responsables.
Foment d’hàbits de consum més sostenibles.
Jornades, seminaris, cursos i tallers de temàtica ambiental.
Desenvolupament d’actuacions del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i/o de l’Agenda
2030.

Pàg. 14-21

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

A

Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva
2243/10826/ 2021

SERVEIS JURÍDICS
Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva
2243/10826/ 2021

Les activitats que suposin la col·laboració de diferents entitats per dur a terme el projecte (objecte de la subvenció).

-

Inclusió d’un pla de comunicació en el projecte: fins a 5 punts.

8.- Programes de subvencions del Departament d’Esports
8.1 Programa suport a les activitats regulars de l’esport base de les entitats esportives d’àmbit federat.
Aquest programa està destinat a donar suport a la participació de les entitats esportives en la competició organitzada
per la federació de l’esport corresponent, de caràcter comarcal, provincial i nacional, de l’esport base.
En són destinataris, els clubs esportius federats, entitats no esportives amb seccions esportives federades.
La quantitat màxima serà de 12.750 €

https://bop.diba.cat

- Transmissió i difusió del projecte i/o activitat (fins a 5 punts)
Quan una entitat es planteja un projecte o activitat és important definir quina comunicació i difusió es durà a terme. Es
tindrà en compte l’esforç de l’entitat en la difusió del projecte i/o activitat segons els següents criteris:

A

Una entitat: 2 punts
Dues entitats: 3 punts
Tres entitats: 4 punts
Més de tres entitats: 5 punts

Pàg. 15-21

-

CVE 202110155653

L’atorgament es farà seguint els criteris següents:
Esport Col·lectiu
1. D’1 a 5 equips, màxim de 255€ per equip.
2. De 6 a 10 equips, màxim de 382€ per equip.
3. D’11 a 15 equips, màxim de 595€ per equip.
4. De 16 a 20 equips, màxim 722€ per equip.

1.De 0 a 75 esportistes, màxim de 255€ per cada franja de 15 esportistes.
2.De 76 a 150 esportistes, màxim de 382€ per cada franja de 15 esportistes.
3.De 151 a 220 esportistes, màxim de 595€ per cada franja de 15 esportistes.
4. De 221 a 290 esportistes, màxim de 722€ per cada franja de 15 esportistes.

Els equips/esportistes a comptabilitzar són els que van entre les franges d’edat de les categories benjamins i júniors.
Es podrà subvencionar 1 equip per franja d’edat (1 equip masculí i 1 de femení).
S’haurà d’adjuntar obligatòriament el tríptic de les llicències federatives de la temporada en curs.

8.2 Programa suport a les activitats regulars de l’esport sènior amateur de les entitats esportives d’àmbit federat
Aquest programa està destinat a donar suport a la participació de les entitats esmentades en la competició
organitzada per la federació de l’esport corresponent, de caràcter comarcal, provincial i nacional, de l’esport sènior i
amateur.
En són destinataris, els clubs esportius federats.
La quantitat màxima serà de 680€.
L’atorgament es farà seguint els criteris següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-12-2021

Esport Individual

Promoció de l’esport amateur sènior federat, 170€/equip/grup de 15 esportistes
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Màxim 2 equips en categoria masculina i 2 en categoria femenina per cada club. Esport individual

SERVEIS JURÍDICS
Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva
2243/10826/ 2021

Màxim 30 esportistes en categoria masculina i 30 en categoria femenina per cada club.

Aquest programa va destinat a donar suport a les entitats esportives que participen en competicions esportives
federades organitzades per les federacions corresponents en l'àmbit estatal i internacional en categoria absoluta.
Per poder accedir a aquests ajuts, l’entitat, però, ha de demostrar que hi ha un mínim de dos desplaçaments a països
europeus i dos desplaçaments estatals.
La quantitat màxima serà de 38.250 €
L’atorgament es farà seguint els criteris següents:

https://bop.diba.cat

8.3- Programa suport a les entitats esportives que participen en competicions esportives oficials internacionals i
estatals.

A

S’haurà d’adjuntar obligatòriament el tríptic de les llicències federatives de la temporada en curs.

Pàg. 16-21

Esport col·lectiu
Participació internacional
- Inscripció a Lliga Europea A màxim 12.750 €
- Inscripció a Lliga Europea B, màxim 10.200 €

Participació estatal
- Participació a Lliga Estatal 1, màxim 12.750 €
- Participació a Lliga Estatal 2, màxim 9.750 €
- Participació a Lliga Estatal 3, màxim 6.750 €

Esport individual
Participació estatal
Es revisarà la temporada anterior a la convocatòria de subvencions, i es valoraran el número d’esportistes de
categories absoluta, promesa, júnior, juvenil i cadet que han participat en diferents Campionats d’Espanya i de
caràcter internacional reconegut per la pertinent federació.
- Màxim de 500€ per esportista que ha participat a un Campionat d’Espanya o de caràcter internacional, amb un límit
de 10 esportistes.
S’haurà d’adjuntar obligatòriament el tríptic de les llicències federatives de la temporada en curs.

8.4 Programa suport a l’esport femení federat.
Aquest programa va destinat a recolzar a aquelles entitats que fomentin la participació de les noies o nenes en
l’esport federat. En el cas d’esports històricament practicats per noies, es fomentarà la participació de nens/nois. Els
equips mixts també s’inclouen en aquest apartat.
Destinataris els clubs esportius federats, entitats no esportives amb seccions esportives federades.
La quantitat màxima serà de 5.100 €.
L’atorgament es farà seguint els criteris següents:
- Subvenció de 340 € per equip esport col·lectiu o per grup de 15 esportistes màxim esport individual.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Participació a Lliga Europea B (superar una eliminatòria), màxim 10.200 €

Data 28-12-2021

CVE 202110155653

- Participació a la Lliga Europea A (superar una eliminatòria), màxim 12.750€

Pl. de l’Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810100-H atencio.ciutadana@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Signatura 1 de 1
Marc Castells i Berzosa

23/12/2021

Alcalde

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

9672a69f459c4c7292bd23767f33a0a8001

Url de validació

https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Data document: 22/12/2021

B

- Els equips que es poden comptabilitzar són els que van entre les franges d’edat benjamines a sènior.

SERVEIS JURÍDICS
Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva
2243/10826/ 2021

8.5 Programa de suport a l’organització d’escoles esportives d’iniciació esportiva
Aquest programa està destinat a col·laborar amb aquelles entitats esportives federades que organitzin escoles
d’iniciació esportiva, fomentant l’esport NO FEDERAT d’iniciació i de promoció per aquells esportistes de fins a 16
anys.

A

Destinataris els clubs esportius federats.
Quantia màxima total 850€

- De més 91 participants, màxim 850€

L’entitat rebrà subvenció sempre que acrediti que el director i/o entrenadors tinguin alguna titulació esportiva reglada.
S’haurà d’adjuntar obligatòriament el tríptic de les assegurances dels i les esportistes de la temporada en curs.

8.6 Programa de suport a la promoció de l’esport per a persones amb necessitats especials.
Aquest programa està destinat a col·laborar en l'organització d’activitats o esdeveniments esportius dirigits a
persones amb necessitats especials. Les activitats han de tenir una dinàmica setmanal.
La quantia màxima de la subvenció serà de 2.550 €.
L’atorgament es farà seguint els criteris següents:
- De 0-10 participants , màxim 500€
- D’11-20 participants, màxim 1.000€
- De 21-30 participants, màxim 1.500€
- De 31-40 participants, màxim 2.000€
- Més de 41 participants, màxim 2.550€
S’haurà d’adjuntar obligatòriament el tríptic de les assegurances dels i les esportistes de la temporada en curs.

8.7 Despesa COVID:
Aquest programa està destinat a pal·liar els efectes de la pandèmia a les entitats esportives locals registrades a
l’Ajuntament d’Igualada.
La quantia màxima de la subvenció serà de 18.000€.

L’atorgament es farà seguint els criteris següents:
-

Adquisició de materials de neteja i prevenció fungibles envers risc de contagi (despeses generals per a
l’adquisició d’hidrogels, netejadors específics, mascaretes, pantalles, serveis de desinfecció, etc.)
Elaboració de protocols i procediments covid-19 per a activitats i/o actes.
Campanyes de sensibilització envers conductes segures (cartellera, xerrades, comunicats, etc.)
Sobrecostos derivats de fer ús de sistemes i mecanismes que impliquin reducció a zero del risc de contagi
(recursos per poder gaudir des de casa, en streaming, gravacions, muntatges digitals o altres ...)
Promocions, suports i dinàmiques que contribueixin a la recuperació social i emocional de la normalitat
Sobrecost ocasionat per tal de portar a terme els plans de contingència per adaptar les activitats a les fases
de represa.

-
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- De 61-90 participants, màxim 680€

Data 28-12-2021

- De 31-60 participants, màxim 510€

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- De 11-30 participants, màxim 382€

B

- De 0-10 participants , màxim 255€

Pàg. 17-21

https://bop.diba.cat

L’atorgament es farà seguint els criteris següents:

SERVEIS JURÍDICS
Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva
2243/10826/ 2021

(Excepte les despeses de material fungible ja incloses en l’apartat anterior).

Estar inscrits al registre d'entitats esportives del Consell Català de l’Esport i de l’Ajuntament d’Igualada.
Tenir els estatuts actualitzats i la junta legalment constituïda
En tots els programes del Departament d’Esports, podran ser objecte de subvenció les despeses següents:
- Transport
- Allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin
- Lloguer de despatxos per efectuar-hi les funcions pròpies del club, sempre que aquestes funcions no s’efectuïn en
bars oberts al públic.
- Arbitratges que requereixi la competició
- Despeses de fitxes pagades a les federacions
- Material fungible esportiu.
- Despeses de retransmissió de competicions.
- Material de neteja i desinfecció.

No podran ser objecte de subvenció i, per tant no es consideraran com a despeses per justificar, els conceptes
següents:
- Festes o dinars dels membres de l’entitat.
- Fitxatges o primes de jugadors.

https://bop.diba.cat

Requisits bàsics per optar a les subvencions:

Pàg. 18-21

La quantia a atorgar anirà en funció del nombre de la intensitat d’utilització de la instal·lació i de les obligacions que
comporti aquesta.

CVE 202110155653

La quantia màxima serà de 20.000 €.

Data 28-12-2021

Aquest programa està destinat a entitats que col·laboren en el funcionament habitual d’una instal·lació esportiva
municipal, segons estableixi el seu conveni amb l’Ajuntament d’Igualada.

A

8.8 Programa de suport a l’organització d’una instal·lació esportiva municipal

- Sancions i multes federatives.
- Despeses de representació de càrrecs directius.
- Cobraments amb caràcter lucratiu.

Les entitats esportives federades a les quals se’ls hi hagi concedit una subvenció, per tal de poder rebre el seu
pagament, han d'haver complert, respecte a l'exercici anterior, les següents condicions:
1) La realització de l’assembla anual de l’any/temporada anterior.
2) La subscripció d’una pòlissa de RC o bé el pagament de la renovació anual en curs, per les quanties legalment
establertes.

9.- Programa de subvencions del Departament d’Agermanaments

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Lloguers de bars oberts al públic, ni les despeses que aquests bars derivin.
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Programa de subvencions:

SERVEIS JURÍDICS
Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva
2243/10826/ 2021

10. Programa de subvencions del Departament de Dinamització Econòmica, Comerç i Turisme i Departament
de Promoció de la Ciutat

10.1- Projectes prioritaris de dinamització econòmica, Comerç i Turisme i de Promoció de la ciutat:

https://bop.diba.cat

- Criteris d’atorgament:
L’ interès del projecte presentat per a la ciutat (2 punts)
El nombre d’entitats ciutadanes o institucions que participen en les activitats proposades (4 punts)
El fet que les activitats a desenvolupar fomentin els intercanvis (culturals, institucionals, esportius, socials, etc.) entre
les ciutats agermanades (4 punts)

A

9.1 - projectes d’interès per a la ciutat en l’àmbit de l’intercanvi i l’establiment de relacions internacionals i
institucionals amb ciutats agermanades amb Igualada
Quantia màxima subvencionable: 3.200,00 €

Quantia màxima subvencionable:
Es subvencionarà fins a un màxim de 20.000 euros per entitat.
La subvenció podrà ultrapassar el 50% del cost de l’activitat subvencionada per a projectes que incideixin
especialment en la revitalització econòmica de la ciutat i per a projectes d’entitats de recent creació, a fi i efecte
d’impulsar-les en la seva consolidació. Excepcionalment també podran ultrapassar aquest 50% aquelles entitats que
acreditin una especial afectació pel tema del coronavirus. En cas que es presenti un projecte conjunt entre dues
entitats, o més, podrà també incrementar-se el percentatge de finançament.
En relació a la despesa elegible, es tindrà en compte principalment aquella que es destini indubtablement al projecte i
tindrà la consideració de despesa directe. En quant a la despesa indirecte (sous de gestió del projecte, despeses
estructurals, etc) es podrà aprovar fins a un màxim del 20% respecte de la despesa elegible total.
L’obtenció d’una subvenció en aquesta línia és compatible amb la línia de subvencions de l’apartat 10.2.
Sempre que l’entitat presenti diverses actuacions, fins i tot quan aquestes formin part d’un projecte global, haurà
d’indicar la priorització de les actuacions. En cas que l’entitat no indiqui aquesta priorització, serà el mateix
Ajuntament qui les prioritzi en funció dels criteris establerts en aquestes bases i conforme a la disponibilitat
pressupostària.

-Especificitat en relació amb els projectes amb col·laboració entre entitats:
Les entitats que pretenguin presentar projectes en col·laboració, hauran de presentar una memòria conjunta de
l’activitat en la qual ha de quedar especificat el compromís de cada entitat en relació amb el projecte, de forma
individual i de forma conjunta; un pressupost conjunt del projecte i el pressupost que assumeix cada entitat. També
caldrà que en el document s’especifiqui quina serà l’entitat interlocutora davant l’Ajuntament d’Igualada.
Aquestes subvencions aniran acompanyades d’un suport tècnic paral·lel per part de l’Ajuntament que es vehicularà a
través d’un conveni que hauran de subscriure totes les entitats sòcies, conjuntament amb l’Ajuntament d’Igualada.
Criteris d’atorgament:

CVE 202110155653

3. En cap cas es consideraran en aquesta línia de subvencions aquells projectes que responguin a les activitats
habituals d’enfortiment de l’associacionisme.

Data 28-12-2021

2. Es tindrà especial consideració a la col·laboració en xarxa i a la dinàmica organitzativa i participativa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Per poder optar a aquesta línia de subvencions caldrà que l’entitat proposi un projecte de ciutat, que indueixi a la
generació de negoci i d’activitat econòmica. El projecte haurà revertir en benefici de la ciutat, per la qual cosa es
tindrà en especial consideració la viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta presentada.

Pàg. 19-21

Objecte i requisits:
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Una vegada validada la despesa elegible, es farà la valoració conforme a la puntuació que segueix i s’atorgarà la
subvenció en funció de la despesa elegible validada i la puntuació obtinguda.

SERVEIS JURÍDICS
Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva
2243/10826/ 2021

-

CVE 202110155653

Grau de concreció del projecte.
Coherència en el pressupost presentat.
Impacte de les accions sobre el teixit social i econòmic de la ciutat, amb indicació de la participació a les
accions.
Grau d’innovació del projecte.
Encaix del projecte amb les prioritats de l’estratègia europea: 1. Foment de l’Ocupació; 2. Innovació
tecnològica; 3. Dinamisme empresarial; 4. Economia verda.
Encaix del projecte en l’agenda de 2030 en els objectius de desenvolupament sostenible.

-

C) Impacte del projecte – Màxim 5 punts
Es valorarà :
Impacte mediàtic de les activitats a nivell local i comarcal
Projecció exterior de les activitats proposades

-

https://bop.diba.cat

B) Definició i contingut del projecte – Màxim 10 punts
Es valorarà :

Pàg. 20-21

Experiència de l’entitat en organització i gestió d’accions de dinamització comercial
Representativitat de l’entitat sobre el sector.
Esforç econòmic que representa el projecte proposat respecte del pressupost de l’entitat
Avaluació de les accions executades en anys anteriors
Encaix de l’entitat en l’agenda de 2030 en els objectius de desenvolupament sostenible.

-

A

A) Característiques de l’entitat – Màxim 5 punts
Es valorarà :

Objecte i requisits:
Per poder optar a aquesta línia de subvencions caldrà que l’entitat proposi un projecte d’activitats que respongui a
l’objecte propi de l’entitat i que sigui d’interès general en l’àmbit de la dinamització econòmica de la ciutat.
Quantia màxima subvencionable: Se subvencionarà fins a un màxim de 3.000 euros.

Data 28-12-2021

10.2- Altres projectes de dinamització:

11.2.- Activitats de sensibilització adreçades a tota la població en matèria de salut a les persones. En especial, es
potenciaran les entitats amb una programació coherent de conferències i/o activitats de suport.
11.3.- Suport a activitats de lleure destinades a persones que utilitzen serveis comunitaris de salut
11.4.- Projectes o activitats que fomentin la seguretat alimentària .
11.5.- Projectes o activitats que fomentin els hàbits saludables.
11.6.- Projectes o activitats que fomentin la tinença responsable d’animals de companyia.
11.7.-Projectes de reflexió crítica sobre les desigualtats, falsos mites i estereotips relacionats amb els rols de gènere,
models socials de bellesa i prevenir les relacions abusives i els trastorns emocionals i psicològics, així com
conductes sexuals de risc que puguin provocar embarassos no desitjats i infeccions de transmissió sexual.
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11.1.- Projectes i actuacions que fomentin la millora de la salut de les persones .

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

11.- Programa de subvencions del Departament de Sanitat i Salut Pública

SERVEIS JURÍDICS
Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva
2243/10826/ 2021

11.8 .- Projectes o activitats que permetin la inclusió de persones amb discapacitats o problemes de salut mental
11.9 .- Funcionament ordinari de l’entitat
Criteris d’atorgament:

A

L’ interès de l’activitat de l’entitat o del projecte en concret que es presenti
La necessitat de subvenció pel funcionament o per portar a terme l’activitat
L’esforç de l’entitat per obtenir altres fonts de finançament diferents a la municipals
La manca d’activitats de la mateixa naturalesa a la ciutat
El nombre de població a qui va dirigida l’activitat o projecte
La projecció de la ciutat en l’activitat per a la qual es pretén suport
La necessitat que tenen el receptors de l’activitat o projecte beneficiaris
La qualitat de l’activitat que porten a terme
La tradició de les activitats que es porten a terme
La capacitat organitzativa de l’entitat

https://bop.diba.cat

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Pàg. 21-21

k) Altres específics de cada àmbit municipal
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