
Bases d’atorgament de subvencions a les entitats de Miralcamp

Procediment per a les 

subvencions a entitats



Registre d’entitats

 El teixit associatiu és un instrument fonamental per al bon funcionament democràtic

i participatiu de la vida quotidiana en un municipi.

 La xarxa d’entitats i associacions ciutadanes que amb treball, implicació i il·lusió

porten a terme diferents projectes i activitats d’interès públic i/o social que

complementen l’actuació municipal en diversos àmbits.

 És per això que l’Ajuntament de Miralcamp, conscient del paper de totes aquestes

entitats i associacions en la tasca de dinamització de la participació ciutadana al

poble de Miralcamp, i amb la voluntat de crear condicions favorables per al seu

funcionament i l’exercici dels seus drets, ha decidit elaborar el Registre Municipal

d’Entitats i Associacions de Miralcamp.

 El Registre té com a finalitat dotar l’Ajuntament d’informació fiable sobre el número

d’entitats que actuen en l’àmbit del municipi, la seva tipologia i altres dades que li

permetin tenir una imatge fidel de la realitat associativa.



Per què una regulació de les subvencions?

 Adaptar-nos a la legislació vigent.

 Ordenar el sistema:

• Definir les condicions de sol·licitud

• Definir el procediment per demanar-les

• Definir els destinataris

 El màxim d’objectius possible.

 Transparència.

 Fer-ho el més senzill possible.

 Detectar necessitats.



Objecte i destinataris de les subvencions

Les activitats subvencionades són:

 Donar suport a les activitats adreçades a la ciutadania de Miralcamp i a les

programacions establertes al poble, amb tradició social, cultural, esportiva, etc.

 Fomentar l’associacionisme i els àmbits de participació ciutadana.

 Promocionar els àmbits següents: cultura i festes, educació, esport, infància i

joventut, comerç i promoció econòmica, gent gran, dona, medi ambient i veïnal.



Procediment

 A inici d’any l’Ajuntament farà convocatòria de subvencions, d’acord amb el

pressupost assignat anualment.

 Presentació de la sol·licitud amb una breu explicació de la subvenció sol·licitada:

• Objectius

• Descripció

• Activitats i cronologia

• Destinataris

• Detall, si escau, dels serveis o suport municipal que es sol·liciti

• Quantia econòmica que es sol·liciti i pressupost



Sol·licitud 1



Criteris de valoració (resum)

 La incidència de les activitats.

 Desenvolupament del teixit associatiu.

 La defensa de l’equitat entre homes i dones.

 Que es promocioni l’educació i la formació.

 Activitats conjuntes entre associacions.

 Foment de la cultura de la pau, la solidaritat, la tolerància i la integració.

 El foment d’una societat sostenible a l’entorn, el medi ambient i els recursos

naturals.

 Que les activitats lúdiques potenciïn el civisme.

 La racionalització de la despesa.



Òrgan que pren la decisió

 La Junta de Govern Local.

• A la primera Junta després de presentar la sol·licitud.



Justificació de la subvenció

 Justificació de la subvenció que contindrà: 

• Les dades de l’entitat i del representant legal.

• Un detall econòmic de les activitat subvencionades.

• Una relació de les factures objecte de justificació i altra documentació que es

consideri oportuna o la resolució la prevegi expressament.



Com han de ser les factures

 Seran de l’any en què s’hagi concedit la subvenció. 

 Han d’anar a nom del beneficiari, amb indicació del NIF o DNI. 

 Han de ser per despeses generades per l’activitat objecte de l’ajut o pel 

funcionament general de l’entitat. 

 Contindran l’impost corresponent, IVA, IRPF o justificació del règim en què estan 

emeses. 

 Reunir tots els requisits que determina la legalitat vigent. 

 S’acceptaran com a factura tiquets degudament emesos fins a 150,00€. 

 Els clubs esportius també podran justificar les aportacions a les respectives 

federacions. 

 El material editat de la publicitat de les activitats subvencionades on consti l’escut 

de l’Ajuntament de Miralcamp i la inscripció: Amb el suport de l’Ajuntament de 

Miralcamp.



Justificació
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MOLTES GRÀCIES

I BONA FEINA!


