
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I/O 
ACTUACIONS  JUVENILS  A L'ÀMBIT DE  LA COMARCA DE  L'ALT EM`PORDÀ  I 
ADREÇADES A ENTITATS SENSE FINALITATS LUCRATIVES PER A L'ANY 2012

1. Objecte

Regular les subvencions que concedeix el Consell Comarcal de l'Alt Empordà a les entitats sense 
finalitats lucratives per a projectes i/o actuacions dirigides a joves a l'àmbit de la comarca.

2. Naturalesa i forma de concessió

2.1 Les subvencions objecte de les presents bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurement  revocables  i  reductibles  en  tot  moment  per  les  causes  previstes  en la  legislació 
vigent, en l'Ordenança general de subvencions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà o en aquestes 
bases. No generen cap dret per a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden 
al·legar com a precedent.
2.2 Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de 
concurs.

3. Destinataris
 

3.1 Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquestes bases les entitats sense 
finalitats lucratives amb domicili social i fiscal a la comarca de l'Alt Empordà, que tinguin per  
finalitat les actuacions en matèria de joventut i que compleixin les condicions que s'especifiquen en 
aquestes bases.
3.2 Cada peticionari podrà presentar un màxim de tres projectes per a l'àmbit que fixen aquestes 
bases.

4. Conceptes subvencionables

Es  consideren  despeses  subvencionables  aquelles  que,  de  manera  indubtable,  responen  a  la 
naturalesa de l'objecte d'aquestes bases i, concretament:
Vinculades al seu funcionament ordinari
Programes d'actuació que tinguin una utilitat social i atenguin els objectius del Pla Comarcal de 
Joventut de l'Alt Empordà

5. Sol·licituds

5.1 La presentació de les  sol·licituds  s'ha de  fer  dins  el  termini  que estableixi  la  corresponent 
convocatòria,  omplint  el  model  normalitzat  disponible  a  la  web general  del  Consell  Comarcal 
(www.altemporda.org) en el seu apartat de Servei de Joventut.
L'imprès  de  sol·licitud  es  pot  presentar  telemàticament,  o  bé  al  Registre  General  del  Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà (C/Nou, 48 – 17600 Figueres), així com per qualsevol dels mitjans que 
preveu l'article 39.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

http://www.altemporda.org/


5.2 Juntament amb la sol·licitud estandarditzada cal adjuntar la següent documentació:
Projecte per el que es sol·licitud l'ajut.
5.3 Si és el primer cop que es demana ajut al Consell Comarcal, caldrà presentar:
La còpia dels estatuts i còpia del NIF
5.4 Tota la documentació complementària ha de ser original o fotocòpia compulsada.
5.5 L'esmena de defectes en la sol·licitud o l'aportació de documentació requerida, s'ha de realitzar, 
després del requeriment i amb l'advertència de desestiment, en el termini màxim de 10 dies hàbils 
des de l'endemà de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o s'ha aportat 
la  documentació  preceptiva,  s'entén  que  l'interessat  ha  desistit  de  la  seva  sol·licitud,  amb  la 
resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i 
s'arxivaran  les  actuacions  sense  cap  tràmit  ulterior.  Si  l'últim  dia  de  la  presentació  de  la 
documentació complementària o d'esmena de defectes coincideix en dissabte, el termini finalitzarà 
el següent dia hàbil.

6. Criteris de valoració

6.1 Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:
Criteris Puntuació

Adequació de les propostes a les necessitats detectades 10
Projectes dirigits a joves en situació de vulnerabilitat 5
Coherència dels objectius i estratègies del projecte 5
Projectes que promoguin l'intercanvi intergeneracional 5
Projectes on hi participin joves de diferents municipis 5
Interès del projecte per la comarca 10
Projectes comuns on hi participin cooperativament diferents entitats 20
Projectes que suposin actuacions innovadores en benefici de la comarca 20

Puntuació màxima 80

6.2 La puntuació mínima per tenir dret a rebre un ajut econòmic és de 40 punts.

7. Import de la subvenció

7.1  Cada  sol·licitud  serà  avaluada  d'acord  amb  els  criteris  de  valoració  establerts.  Segons  la 
qualificació aconseguida,  el  pressupost  presentat  i  la  dotació pressupostària  que s'estableix a  la 
convocatòria, es concretarà l'import de la subvenció. El màxim que es concedirà serà el 30 % del 
muntant total de la convocatòria per cada projecte.
7.2 En tot cas, les subvencions s'entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de la 
concessió a efectes del pagament de les quantitats justificades. Els percentatges es determinaran 
d'acord amb la puntuació obtinguda i excepcionalment en la ordenança vigent per a subvencions. Si 
el  cost  de  l'objecte  subvencionable  finalment  resulta  superior,  la  subvenció  es  mantindrà  en la 
quantia inicial.



D'altra banda, si la justificació és inferior a la quantia determinada com a despesa subvencionable, 
es lliurarà la quantia que resulti d'aplicar el percentatge d'ajut establert en la corresponent resolució 
d'atorgament.

8. Instrucció de l'expedient

8.1  La  instrucció  del  procediment  de  concessió  d'aquestes  subvencions  correspon  a  l'Àrea  de 
Joventut  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  sense  prejudici  de  les  delegacions  que  es 
considerin oportunes.
8.2 La proposta de resolució l'elabora la Comissió Qualificadora.
8.3 La Comissió de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà és l'òrgan competent per a la 
resolució del procediment d'atorgament de les subvencions.

9. Composició de la Comissió Qualificadora

La Comissió Qualificadora estarà formada per:
President:
Conseller/a de Joventut del Consell Comarcal
Vocals:
Secretari general o persona en qui delegui
Interventora o persona en qui delegui
Coordinador Comarcal de Joventut
3 Representants de les entitats juvenils (1 d'entitats de l'àmbit del lleure, 1 d'entitats de l'àmbit de la 
cultura i 1 d'entitats de l'àmbit social)

10. Termini de resolució i notificació

10.1 La Comissió de Govern ha d'adoptar la corresponent resolució en el termini màxim de sis 
mesos que computen a partir de la publicació de la convocatòria corresponent, sense prejudici que 
aquesta posposi els efectes a una data posterior.
10.2 Un cop transcorregut  aquest  termini  sense que s'hagi  adoptat  la  resolució,  els  sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució ha de ser 
notificada a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies, a 
comptar de la data de l'adopció de la resolució.

11. Acceptació

Per a l'efectivitat de la subvenció cal que el beneficiari accepti, sense reserves, la subvenció i les 
condicions amb les quals s'ha concedit. A aquests efectes, la signatura del justificant de recepció, 
per  mitjà  del  qual  es  comunica al  beneficiari  la  concessió de l'ajut  és  suficient,  sempre que el 
beneficiari no al·legui res en contra en el termini d'un mes.

12. Obligacions del beneficiari

12.1  Complir  l'objectiu,  executar  el  projecte,  fer  l'activitat  o  adoptar  el  comportament  que 
fonamenta la concessió de les subvencions.



12.2 Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el  
compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.
12.3 Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan pertinent, si s'escau, i a 
qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents.
12.4 Comunicar abans de la justificació l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionables.
12.5 Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts.
12.6 Fer constar el  suport econòmic del Consell Comarcal de l'Alt  Empordà en qualsevol acte, 
publicitat  o  difusió  dels  programes,  activitats,  inversions  o  actuacions  que  siguin  objecte  de 
subvenció.
12.7 Reintegrar els fons rebuts si fos el cas.

13. Justificació i pagament

13.1 La documentació que cal presentar és la següent:
- El compte justificatiu simplificat, degudament emplenat segons el model normalitzat.
- Una memòria justificativa del compliment de l'activitat

El Consell Comarcal es reserva el dret de demanar al beneficiari les factures acreditatives de les 
despeses justificades.

14. Modificació i nul·litat

Es tindran en compte les ordenances vigents en matèria de subvencions.

15. Règim Jurídic

Es tindrà en compte la normativa següent:
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 

dels  ens  locals  (ROAS).  Títol  3  (Activitat  de  foment  i  promoció  d'activitats  socials  i 
econòmiques), Capítol 1 (Subvencions), articles 118 a 129.

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i  
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
• Reial  Decret  legislatiu  2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s'aprova el  Text  refós  de la  Llei 

reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).

16. Terminis d'admissió de sol·licituds

S'estableix el termini d'admissió de sol·licituds de subvenció del 15 de novembre al 17 de desembre 
de 2012.



17. Consignació pressupostària.

La  quantitat  màxima  destinada  a  aquestes  subvencions  serà  de  6.000,00  €  per  a  l'any  2012  i 
l'aplicació pressupostària a la  qual s'ha d'imputar es determina a la  partida 12.334.2279956 del 
vigent pressupost general de despeses del Consell Comarcal,  aprovat definitivament pel Ple del 
Consell en la seva sessió ordinària de 24 gener de 2012

Figueres, 2 d'octubre de 2012


