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PREÀMBUL 
 
Una de les finalitats primordials que s’ha proposat el Consell 
Comarcal de Les Garrigues és garantir l’efectivitat del principi 
d’igualtat referida a la qualitat de vida dels garriguencs i 
especialment de les seves entitats, associacions, consorcis, 
mancomunitats, fundacions, patronats, organismes de dret públic i 
particulars que realitzin activitats que siguin d’interès públic 
comarcal, i que comptin amb el seu suport. 
  
Les subvencions poden considerar-se com una doble vessant 
participativa, del Consell Comarcal, en les activitats organitzades per 
les entitats, associacions, col·lectius i/o particulars, i d’aquestes, en la 
programació i planificació de les de l’ens comarcal.  
 
L’article 223 i ss. de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya disposa que l’activitat de foment l’han de 
desenvolupar les Entitats Locals d’acord amb els principis de 
publicitat, d’objectivitat, de lliure concurrència i d’igualtat, constituint 
una activitat típica de foment. El Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens locals ( ROAS ), aprovat per Decret 179/1995 de 13 
de Juny, ha establert amb caràcter general, en els seus articles 118 a 
135, les normes de procediment i règim jurídic que afecten les 
subvencions i ajuts que poden atorgar els Ens Locals.  
 
Tanmateix, caldrà entendre les subvencions i ajuts com un suport 
econòmic sectorial o puntual per a donar empenta a les noves 
associacions i/o projectes de les ja existents, més que com una 
aportació periòdica de l’administració local en l’activitat ordinària de 
les entitats, associacions i particulars. 
 
Arran d’aquesta exposició de motius, aquest ens comarcal redacta 
l’articulat del “Reglament General per a l’atorgament de subvencions i 
ajuts del Consell Comarcal de Les Garrigues” i així, doncs, es 
desenvoluparan amb la presentació de les sol·licituds dels programes, 
projectes o activitats i fixarà en els seus pressupostos les partides 
globals destinades al capítol de subvencions.  
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CAPÍTOL PRIMER.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
L’objecte d’aquest Reglament és determinar el procediment que cal 
seguir per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament 
dels ajuts destinats a entitats, associacions, consorcis, 
mancomunitats, fundacions, patronats, organismes de dret públic i 
particulars que realitzin activitats d’interès públic comarcal, i que 
comptin amb el seu suport. 
  
Article 2 
És requisit indispensable per poder acollir-se al present Reglament 
que els col·lectius, entitats i/o associacions tinguin el domicili social a 
la comarca de Les Garrigues i que els seus objectius tinguin una 
finalitat no lucrativa. També podran acollir-s’hi altres entitats, sempre 
que les activitats, tant públiques com privades, per a les quals 
demanin subvenció és realitzin dins l’àmbit de la comarca de Les 
Garrigues sense finalitat lucrativa, amb caràcter finalista i d’interès 
públic comarcal. 
 
Article 3 
Les sol·licituds que s’acullin a aquest Reglament tenen sempre 
caràcter voluntari i eventual; per tant, no obliga el Consell Comarcal 
a concedir-la, ni dóna dret al sol·licitant a rebre-la. L’atorgament no 
podrà mai respondre a criteris de mera liberalitat ni ser invocades 
com a precedent. Per tant, el fet d’haver-la rebut no dona cap dret a 
l’atorgament en exercicis posteriors. 
 
Article 4 
En qualsevol cas, no podran ser objecte de les subvencions, ajuts i/o 
convenis: 
a) Les despeses de funcionament ordinari de les entitats, 

associacions, col·lectius i particulars.  
b) Qualsevol tipus d’activitat que no sigui oberta o bé que no tingui 

un interès públic comarcal a criteri de l’ens comarcal atorgant. No 
obstant, seran subvencionables les activitats que a criteri de l’ens 
comarcal tinguin un arrelament popular que al llarg dels anys s’ha 
convertit en un costum popular de innegable valor social o 
cultural.  
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c) Si el beneficiari incompleix alguns punts assenyalats en aquesta 
Normativa o – si s’escau - de les bases de les corresponents 
convocatòries. 

 
 
CAPÍTOL SEGON.- DE LES MODALITATS 
 
Article 5 
Els ajuts podran ser ordinaris i extraordinaris.  
Seran ordinaris aquells pels quals el Consell Comarcal aprovi unes 
bases de convocatòria i que abastin o responguin, entre d’altres, a les 
activitats ordinàries de les entitats, col·lectius, associacions o 
particulars.  
Seran extraordinaris els que es concedeixi a les entitats, 
col·lectius, associacions o particulars, que així ho sol·licitin per a una 
activitat de caràcter puntual,  i per la qual el Consell no hagi aprovat 
bases de pública concurrència. Cada associació, entitat o 
col·lectiu podrà presentar dues sol·licituds de caràcter 
extraordinari per any. Els particulars només una. En aquests 
casos, el termini de presentació serà, com a mínim, un mes 
abans de la realització de l’activitat extraordinària. 
 
Es podran atorgar ajuts mitjançant convenis o concerts. El cost 
dels actes que serà objecte de conveni/concert s’haurà de 
correspondre amb uns objectius i programes coincidents, prèviament 
establerts entre el sol·licitant i l’ens comarcal. No podran tenir una 
durada superior a un any, excepte per causes degudament 
justificades i que constin a l’expedient. 
Tant els ajuts ordinaris, com els extraordinaris i els convenis o 
concerts només podran ser subvencionats si s’estableixen per 
potenciar o dinamitzar algun dels àmbits següents:  
   
Esports Gent Gran 
Joventut Infància 
Turisme Ensenyament 
Promoció Econòmica Part. ciutadana 
Comerç Cooperació i solidaritat 
Dona  
Altres d’interès públic  
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CAPÍTOL TERCER.- DE LES CONVOCATÒRIES 
 
Secció primera.- De la convocatòria 
 
Article 6 
S’adoptarà l’acord de convocatòria per a les bases d’atorgament de 
les modalitats que determina l’article 5.  
 
Article 7  
Les convocatòries seran anunciades, entre altres, mitjançant el tauler 
d’anuncis, revista-web d’informació comarcal, tramesa de circulars a 
les entitats, etc., garantint, en tot cas, el seu coneixement efectiu per 
part de tots els potencialment beneficiaris. 
 
 
Secció segona.- De la documentació 
 
Article 8 
A la sol·licitud, llevat que s’especifiqui documentació complementària 
en les bases de les convocatòries, s’haurà d’incloure obligatòriament 
la documentació següent: 
 

1. Instància adreçada al president del Consell Comarcal de Les 
Garrigues, registrada, on se n’especifiqui la raó, la modalitat, 
l’àmbit escollit,  la demanda concreta d’ajut econòmic.  

2. Memòria explicativa de l’activitat, en què es detalli les persones 
o col·lectius a qui van adreçades, en el cas de les ordinàries, o 
memòria del programa, projecte o activitat, en les 
extraordinàries i els convenis. En tot els casos s’hauran 
d’especificar horaris, preus, dates, lloc, etc. 

3. Pressupost total, degudament detallat i amb indicació dels 
ingressos i despeses, els ajuts rebuts i/o sol·licitats i les fonts 
de finançament previstes. 

4. Full de domiciliació bancària. 
5. Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions 

tributàries amb Hisenda, Seguretat Social i Consell Comarcal.  
 
Secció Tercera.- Dels terminis 
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Article 9 
El termini de presentació de sol·licituds a les subvencions ordinàries 
serà establert en les respectives  bases de les convocatòries. Per a les 
extraordinàries s’estableix un mes abans de l’inici de l’activitat, i pel 
que fa referència als convenis o concerts la seva durada serà d’un 
any.  
 
 
CAPÍTOL QUART.- DELS CRITERIS DE RESOLUCIÓ 
 
Secció primera.- Dels criteris de resolució  
 
Article 10 
Es tindran en compte, a priori, els següents criteris: 
1.- Les activitats de caire obert i participatiu (no restringit quant a 
participants), prioritzant les que siguin d’interès públic i comarcal. 
2.- Les actuacions d’abast i/o interès comarcal; la participació 
ciutadana, la col·laboració o el suport d’ajuntaments i entitats de més 
d’un municipi. 
3.- Altres ingressos econòmics que es rebin. 
4.- La creació de noves entitats en aquells àmbits en què la comarca 
tingui alguna mancança. 
5.- Es podran desestimar aquelles peticions que, segons el programa 
presentat o conceptes per als quals es demana la subvenció o l’ajut, 
es considerin no prioritàries. 
6.- En casos  específics  es  consideraran actuacions d’entitats 
comarcals que es desenvolupin en altres marcs geogràfics (estatal  o 
internacional ) i que es considerin d’interès  pel conjunt de la comarca 
 
Article 11 
 
Puntuació per determinar la idoneïtat de la concessió de subvencions  

• Àmbit d’actuació  de 2 a  5 pobles :                                    1 punt  
•   “           “         més de 5 pobles  :            ........................2-5  punts 
• Activitats de caràcter educatiu, formatiu o ambientalista : ... 1-5 punts 
• Activitats esportives :                                                        1-3 punts 
• Activitats gratuïtes  total o parcialment :                             1-3 punts 
• Activitats relacionades amb sectors socials desafavorits        1-5 punts 
• Altres consideracions específiques ......................................1-3 punts 
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Secció segona.- De l’atorgament 
 
Article 12 
Rebudes les sol·licituds, i en cas que la documentació aportada sigui 
incorrecta o incompleta, es notificarà al peticionari perquè l’esmeni. 
Si en el termini de 10 dies hàbils no han presentat la documentació 
sol·licitada, es considerarà que renuncien a la petició i es declararà la 
caducitat de l’expedient i s’arxivarà.  
 
Article 13 
L’atorgament de subvencions podrà ser de fins al 50% per 100% del 
total de l’activitat programada i no excedirà, en cap cas, de 3.000€. 
 
Secció Tercera.- De la justificació i el pagament 
 
Article 14 
El pagament s’efectuarà mitjançant el procediment legalment 
establert i segons les previsions econòmiques de l’ens comarcal. Per a 
les subvencions ordinàries, el termini de justificació serà abans de 
l’acabament de l’exercici en què es van atorgar. Per a les subvencions 
extraordinàries el termini de justificació de les despeses serà de 30 
dies, comptadors des de l’acabament de l’activitat o programa. En els 
convenis, el termini es fixarà en l’acte de la seva aprovació per 
l’òrgan competent. 
 
 
Article 15  
Caldrà, com a norma general, presentar la documentació següent: 
 
Documentació bàsica:  
Còpia de factures, contractes degudament compulsats, a nom del 
beneficiari i  datades l’any en què s’hagi fet l’activitat; expressar amb 
detall els béns adquirits o els serveis prestats, d’acord amb el 
pressupost presentat i finalment acompanyades del rebut 
corresponent. 
 
Documentació complementària: 
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Un exemplar de tota la documentació i propaganda escrita o gràfica 
relativa a l’activitat o programa subvencionat, grau de compliment de 
l’activitat o programa i nombre de participants. 
 
Secció Quarta.- Dels convenis 
 
Article 16 
Per a la formalització de convenis i/o concerts, els sol·licitants hauran 
de presentar, com a mínim, els següents aspectes en la 
documentació: 
a) Objecte del conveni i/o concert 
b) Descripció dels programes, projectes o activitats 
c) Pressupost i finançament 
d) Durada i possibilitat de pròrroga 
e) Mecanismes de seguiment de l’objecte del conveni i/o concert 
f) Forma de pagament i justificació 
 
La formalització de convenis i les sol·licituds prèvies de finançament 
per part de les entitats, associacions, col·lectius i persones físiques 
que els generin, ateses les pròpies característiques que els motiven, 
no estaran sotmeses a cap termini, condicionades només a les 
disponibilitats pressupostàries en cada cas. 
 
Secció Cinquena.- Del seguiment 
 
Article 17 
El Consell Comarcal podrà fer totes les comprovacions que li calguin 
abans i després d’atorgar l’ajut, així com durant el desenvolupament 
de l’activitat objecte de l’ajut i/o conveni, valorant especialment la 
certesa de la documentació presentada pel sol·licitant. 
 
L’Ens atorgant es reserva la potestat de revocació i de deixar sense 
efecte la concessió en qualsevol moment així com anul·lar totalment 
o parcialment l’ajut i/o conveni quan l’activitat, programa o projecte 
es desviï del previst. En cap cas no es concedirà una altra subvenció 
si està pendent de justificar l’anterior. 
  
Article 18 
Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació 
total d’aquest Reglament, per la qual cosa l’incompliment d’algun dels 
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seus punts podrà considerar-se com a causa de revocació de l’ajut, 
subvenció o conveni concedit. 
 
CAPÍTOL CINQUÈ.- D’ALTRES CONDICIONS 
 
Secció primera.- De la publicitat 
 
Article 19 
Totes les activitats programades pels beneficiaris acollides a aquest 
Reglament i les corresponents bases de convocatòria hauran de fer 
aparèixer en la documentació i propaganda escrita o gràfica les 
següents llegendes: 
 
“en conveni amb el Consell Comarcal de Les Garrigues” o “amb el 
suport del Consell Comarcal de Les Garrigues” . 
 
Així mateix, apareixerà el logotip del Consell Comarcal. Aquesta 
documentació  serà facilitada pel titular de la respectiva convocatòria. 
 
Secció Segona.- Del modelatge 
 
Article 20 
El Consell Comarcal de Les Garrigues, d’acord amb les bases de les 
corresponents convocatòries facilitarà tot el modelatge necessari. 
 
Secció Tercera.- Dels drets d’autor 
 
Article 21 
Les entitats que organitzin activitats subjectes a la normativa que 
protegeix els drets d’autor hauran de responsabilitzar-se de gestionar 
i fer-se càrrec dels permisos i pagaments que en cada moment siguin 
necessaris, i davant de l’organisme de gestió dels drets d’autor que 
correspongui. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL                                                                                  

 
Es faculta expressament el govern del Consell Comarcal de Les 
Garrigues per interpretar aquest Reglament i per prendre els acords 
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sobre els aspectes en matèria de subvencions que no prevegi 
expressament aquest Reglament General. 
 
 


