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Article 1- Objecte de l' ordenança. 

 

És objecte de la present ordenança la regulació de les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la 

justificació i el pagament de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Palau-saverdera.  

 

 

Article 2- Principis i beneficiaris. 

D'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la 

gestió de les subvencions s'exerceix d'acord amb els principis de publicitat, transparència, 

concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència, i amb adequació a la 

legalitat pressupostària. 

Els beneficiaris dels ajuts poden ser persones físiques empadronades a Palau-saverdera, persones 

jurídiques que desenvolupin la seva activitat dins el municipi i les associacions inscrites al Registre 

Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Palau-saverdera. 

 

 

Article 3.- Concepte i àmbit d’aplicació. 

 

S'entén per subvenció, als efectes d' aquesta ordenança, qualsevol disposició dinerària efectuada per 

l’Ajuntament de Palau-saverdera, a favor de persones públiques o privades, físiques o jurídiques; que 

compleixi els següents requisits: 

 

a) que no comporti contraprestació directa del beneficiari 

b) que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un 

projecte o d’una activitat. 

c) que l’objecte sigui el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció 

d’una finalitat pública. 

 

 

Article 4.- Caràcter i tipus d'ajuts municipals.  

 

Les subvencions concedides per l’Ajuntament tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement 

revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 

posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 

Les subvencions estan subjectes al compliment de la finalitat d'interès general a la qual es condicioni 

l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de 

les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió. 

En qualsevol cas, l’Ajuntament de Palau-saverdera queda exempt de qualsevol responsabilitat civil, 

mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a les quals quedin obligades les 

persones o entitats subvencionades. 

 

Els ajuts seran de dos tipus: 

a) Ajut fix anual. Subvenció destinada a finançar despeses ordinàries o corrents. L’import del qual 

s’aprovarà per cada exercici econòmic dins les bases d’execució del pressupost anual. 

b) Ajut per activitat. Subvenció destinada a finançar el cost de la realització d’una activitat concreta o 

projecte puntual.  

 

 

Article 5.- Recursos econòmics municipals. 

 

Els recursos totals aplicables al conjunt d' ajuts econòmics previstos en aquesta ordenança seran els que 

figurin en els pressupostos municipals de l'any corresponent, amb un màxim de 1.800,00 € per 

sol·licitant, incloent la part concedida per l’Ajuntament i/o per qualsevol altre organisme o entitat que 



 

3 

  

directa o indirectament depenguin de la Corporació. No obstant, en casos excepcionals l’òrgan competent 

per atorgar la subvenció, estudiarà cada cas en concret podent concedir un import superior. 

 

 

Article  6.- Procediment de concessió d’ajuts. 

  

 6.1. Sol·licitud 

 

 Ajut fix anual 

Tots aquells beneficiaris que vulguin obtenir un ajut fix anual hauran de presentar durant el primer 

semestre de l’any, una sol·licitud mitjançant un model d’instància normalitzat, en la qual sol·liciti la 

subvenció anual i acompanyant la següent documentació: 

- Programa d’activitats anual  

- Pressupost de l’exercici (ingressos i despeses previstes) 

 

 Ajut per activitat.  

Amb anterioritat a la realització de l’activitat o projecte, caldrà presentar una sol·licitud mitjançant un 

model d’instància normalitzat, en la qual es sol·liciti la subvenció i acompanyant la següent 

documentació, a fi que l’Ajuntament pugui fer un estudi de viabilitat: 

 - Programa de l’activitat o còpia del projecte 

 - Pressupost (ingressos i despeses previstes) de l’any en curs. 

 - Quantitat sol·licitada (en cap cas podrà sobrepassar el cost total de l’activitat). 

- Documents comptables oficials dels dos darrers exercicis (còpia del llibres de comptabilitat, 

factures, ingressos i despeses). 

 - Justificant de si s’han rebut altres ajuts econòmics o subvencions. 

 

6.2. Instrucció i resolució 

 

Rebudes les sol·licituds i aportada tota la documentació necessària, la Intervenció informarà de 

l’existència suficient de consignació pressupostària i la Junta de Govern Local serà l’òrgan competent per 

resoldre en el termini de 15 dies, d'acord amb l'art. 63.1 del Reglament de la Llei de subvencions. 

 

 6.3. Notificació i pagament   
 

La notificació als beneficiaris es realitzarà en el termini màxim de 10 dies des de la data d’adopció de 

l’acord, igualment als sol·licitants de les peticions dels quals resultin desestimades.  

Els serveis comptables de l’Ajuntament seran els encarregats d’efectuar el pagament de les subvencions.  

En aquells casos que calgui justificar la despesa, el pagament quedarà condicionat a la presentació de les 

factures justificatives. 

 

 

Article  7.- Obligacions del beneficiari. 

 

Són obligacions dels beneficiaris de subvencions concedides per l’Ajuntament de Palau-saverdera: 

 

a) Destinar l’ajut a la finalitat per a la qual fou concedit. 

b) Permetre les actuacions de comprovació, si escau, i aportar tota la informació que els sigui 

requerida. 

c) Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Palau-saverdera en qualsevol 

acte, publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de 

la subvenció per activitat.  

 

L’incompliment de qualsevol de les obligacions donarà lloc a la pèrdua d’ajuts econòmics. 

 

DISPOSICIÓ FINAL.- La present ordenança entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació del 

seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i una vegada hagi transcorregut el termini de 15 dies 
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hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei de Bases del Règim Local, i mantindran la seva vigència en tant 

no sigui modificada o derogada pel procediment legalment previst. 

 

 

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta és l’Ordenança general de concessió de subvencions, aprovada 

inicialment pel Ple de la Corporació en la sessió extraordinària de 14 de novembre de 2007, i 

definitivament aprovada per Ple de data 30 de gener de 2008. Publicat el text íntegre de l’esmentada 

Ordenança en el BOP de Girona número 43 de 29 de febrer de 2008. 

 

 


