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Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a la realització d'activitats artístiques 

i culturals extraescolars, adreçades a infants i joves de 3 a 16 anys, de la comarca de 

l’Anoia 

1. Objecte 

L’objecte de les presents bases es regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que 

atorgui el Consell Comarcal de l’Anoia, a través del seu Departament d’Ensenyament i 

Cultura. Es tracta de la convocatòria l'atorgament d’ajuts per al foment de la 

participació en activitats extraescolars de caire artístic o cultural als municipis de la 

comarca de l’Anoia. 

1.1. Les subvencions s'atorguen en règim de concurrència competitiva. Els imports 

dels ajuts podran ser del 50 o del 100% del cost de l’activitat extraescolar fins a 

un màxim de 350 euros, en funció dels ingressos (renda) de les famílies o de la 

seva situació socioeconòmica. 

1.2. La despesa originada per aquestes subvencions es fa fins a un límit total de 

10.000 euros relativa a la partida pressupostària que es determini en la 

convocatòria. 

 

2. Finalitat de les subvencions 

La finalitat de les subvencions es donar suport a aquelles famílies amb infants o joves 

que realitzin activitats de caire artístic i cultural i fomentar l’accés a aquesta tipologia 

d’ensenyaments, garantint que la renta familiar no sigui un impediment per la 

realització d’aquestes activitats. 

3. Període de execució 

Les despeses finançades amb aquestes subvencions s’hauran de fer efectives, per 

part dels beneficiaris, en el període comprés de l’1 de setembre de 2020 al 30 junyde 

2021, ambdós inclosos. 

4.  Requisits dels beneficiaris/es i acreditació 

http://www.anoia.cat/
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Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones següents: 

4.1  Infants i joves de 3 a 16 anys (que cursin des de P3 fins a 4t d'ESO) empadronats 

en un municipi de la comarca de l’Anoia i inscrits en una activitat extraescolar 

organitzada per una associació, entitat, societat mercantil, o bé pel Departament de 

Cultura o Esports d’un ajuntament de la comarca de l’Anoia, AMPA 

4.2   Les activitats extraescolars han d'estar organitzades per: 

 4.2.1El Departament de Cultura d’un ajuntament de la comarca de l’Anoia. 

 4.2.2SocietatsMercantils, entitats o persones físiquesamb seu a la comarca de l’Anoia i 

dedicades a l’ensenyament d’arts culturals i artístiques  

4.3  La renda de les famílies que sol·licitin l'ajut no pot superar els límits següents: 

membres de la unitat familiar Ingressos anuals Ingressos mensuals 

2 membres 19.919,33 euros 1.422,81 euros 

3 membres 26.293,51 euros 1.878,11 euros 

4 membres 30.277,38 euros 2.162670 euros 

5 membres 34.261,25 euros 2.447,23 euros 

6 membres 38.245,12 euros 2.731,79 euros 

7 membres 42.228,99 euros 3.016,36 euros 

8 membres 46.212,86 euros 3.300,92 euros 

 

4.3.1 Es consideraran membre de la família totes les persones que constin 

empadronades en el mateix domicili. 

4.3.2  Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin 

titulars els membres computables de la família hagin estat, en darrer any fiscal un 

import net de la xifra de negocis superior a 155.500,00 euros. 

4.3.3 Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les famílies que sol·licitin l'ajut siguin 

propietàries de dos o més béns immobles destinats a habitatge. 

4.3.4 Es denegarà l'ajut sol·licitat si s'acrediten saldos mitjos bancaris de l'any 2019 

superiors a 17.073,72 euros. 

  4.4  Acreditació de requisits 

http://www.anoia.cat/
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 4.4.1 Tot i que les persones destinatàries dels ajuts econòmics són els infants i joves, 

la persona sol·licitant ha de ser la mare, el pare o el tutor legal. 

4.4.2 Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o jove i per a una única 

activitat. 

4.4.3 Caldrà una assistència a l'activitat de 6 mesos com a mínim. En cas de força 

major sobrevinguda, s’estudiarà individualment cada cas després de demanar 

requeriment d’aportació de documentació addicional. 

4.4.4  La no assistència a l'activitat durant 3 setmanes consecutives sense 

justificació, o bé amb una assistència inferior al 70% dels dies d'activitat, comportarà la 

pèrdua de l’ajut. 

4.4.5 El import total de l’ajut, en cap cas, no podrà ser superior als 350€  

5.   Presentació de sol·licituds 

5.1 Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que sigui necessària, es 

podran presentar de manera telemàtica a la pàgina web del Consell Comarcal de 

l’Anoia (www.anoia.cat), o bé a l'lOficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del Consell 

Comarcal de l’Anoia. 

Com es fa la tramitació en línia? 

1. Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador 

2. Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF 

3. Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT 

Mòbil, el DNI electrònic...) 

4. Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat 

anteriorment i també la resta de documents 

5. Si heu d'adjuntar documents més grans de 10 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que 

trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia 

 

5.2 On es fa presencialment? 

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), plaça Sant Miquel, 5, 08700 Igualada. Horari: de 

Dilluns a Divendres, de 09:00 a 14:00 h. 

http://www.anoia.cat/
https://seu.palafrugell.cat/tramits/llocs-de-tramitacio/oficina-d-atencio-ciutadana-oac
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També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques.  

La presentació de la sol•licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 

normes que la regulen 

 

6.  Documentació que s'ha d’adjuntar: 

1. Sol·licitud.La persona beneficiaria, el nen o la nena que fa l’activitat, haurà 

d’aportat el número de DNI o NIE. 

2. Per al barem econòmic: 

2.1  Còpia de la declaració de la renda de l'IRPF de l'any 2019 de tots els 

membres de la unitat de convivència. En el cas que no es disposi o no s'hagi 

presentat la declaració de l'IRPF caldrà aportar autorització de totes les 

persones que figuren en el certificat de convivència perquè el Consell Comarcal 

pugui obtenir la informació tributària que consta a l'Agència Estatal 

d'Administració Tributària. 

2.2 Comunicat de rendiments i patrimoni dels membres de la unitat familiar 

expedit per les entitats bancàries on tinguin compte obert, on s'informi del saldo 

mig del darrer trimestre de 2019, així com del saldo a 31 de desembre de 2019. 

3. Per al barem social: 

3.1  Infants en acolliments: caldrà presentar la resolució emesa per la 

Generalitat de Catalunya referent a l'acolliment. 

3.2  Infants tutelats per l'administració: caldrà presentar la resolució emesa 

per la Generalitat de Catalunya referent a la tutela. 

3.3  Infants amb informe mèdic o psicològic que recomani la pràctica 

d’activitats extraescolars per la malaltia o trastorn que pateix: caldrà presentar 

l'informe emès pel serveis o pel professional que ha recomanat la pràctica de 

l'activitat. 

3.4 Infants amb certificat de risc d’exclusió social emès per servies socials 

http://www.anoia.cat/
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3.5  Infants amb un membre de la unitat familiar amb minusvalia 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 

Catalunya, anirà degudament signada pel sol•licitant i serà original o còpia degudament 

autenticada 

7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 

beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 

notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 

que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol•licitud. 

8. Termini de presentació 

El termini de presentació quedarà exposat en el moment en el que s’obri la convocatòria 

9. Temps de tramitació 

8.1 El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 20 dies 

des de la fi del termini de presentació d'instàncies.  

 8.2  El pagament de la subvenció, prèvia justificació, es realitzarà en dos parts. Una 

primera part al gener del 2021, aportant certificat d’assistència de l’infant o jove a 

l’activitat extraescolar entre els mesos de setembre i desembre de 2020. L’altre part al 

juliol de 2021 aportant certificat d’assistència de l’infant o jove entre els mesos de gener i 

juny de 2021. 

10. Procediment de concessió 

10.1  S’atorgaran els ajuts per ordre de puntuació segons barems 

10.2 Un cop atorgada la partida pressupostària, l’Ajut es donarà per extingit. 

11. Criteris objectius de atorgament de la subvenció 

 

11.1 Puntuació 

 

 Renta familiar (5 punts) 

 Situació de risc social documentada per serveis socials (2 punts) 

http://www.anoia.cat/
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 Informe psicològic o mèdic que recomani la pràctica de l’activitat (2 punts) 

 Minusvalia d’alguns dels membres de la unitat familiar (1 punt) 

 Infants en acolliment (1 punt) 

 Infants tutelats per l’administració (1 punt) 

 

11.2 Quantitat a subvencionar 

5 punts: 50%  cost activitat 

6 punts: 50% cost activitat 

7 punts: 100%cost activitat 

8 punts: 100% cost activitat 

9 punts: 100% cost activitat 

10 punts: 100% cost activitat 

 

*Fins un màxim de 350 euros 

12. Normativa associada 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) 

- 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. 

- Bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions municipals. 

13. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 per a la concessió de les 

subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de 10.000euros i anirà a 

càrrec de l'aplicació pressupostària. 

 

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat 

 

14. Procediment i òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 

 

La convocatòria de la subvenció correspon a el President de la Corporació, d'ofici, que haurà 

d’indicar, entre altres, la lletra de desempat. 

 

El DepartamentL'òrgan responsable de la instrucció de procediment per a l'atorgament de 

les subvencions previstes en les presents bases serà el Departament d’Ensenyament i 

Cultura 

http://www.anoia.cat/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-13371
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-13371
http://cido.diba.cat/normativa_local/1715048/bases-generals-reguladores-de-la-concessio-i-justificacio-de-subvencions-municipals-ajuntament-de-palafrugell
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La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat que 

estarà format per les següents persones: 

 

• El vicepresident primer del Consell Comarcal 

• El Cap del Departament d’Ensenyament i Cultura 

• La Cap de la Unitat de Benestar Social 

 

L'òrgan responsable de la resolució de procediment per a l'atorgament de les subvencions 

serà la Junta de Govern, a proposta de l’òrgan instructor. 

 

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 

esgotar el crèdit total previst. 

 

Les sol·licituds s’ordenaran amb la puntuació obtinguda, de major a menor, i dintre dels de la 

mateixa puntuació, amb un ordre alfabètic del primer i segon cognom i el nom, en aquest 

ordre, a partir d’una lletra de l’abecedari extreta de manera aleatòria, que s’indicarà en la 

convocatòria de la subvenció. 

 

S’adjudicaran els ajuts de forma correlativa, d’acord amb la ordenació abans esmentada, 

fins a esgotar l’import de la convocatòria. 

 

Els beneficiaris que hagin quedat fora de l’atorgament, formaran una llista, amb la mateixa 

ordenació esmentada abans, pel cas que hi hagi sobrants per renuncies o falta de 

justificació. 

 

Atès que es tracta d’un procés de concurrència pública, la notificació de l’ajut s’efectuarà 

mitjançant la publicació en la pàgina web i el tauló d’anuncis, de forma anonizada. 

 

Davant la decisió d’atorgament dels ajuts es podrà interposar recurs de reposició, en el 

termini d’un mes, des del dia següent a la publicació de la llista de beneficiaris. 

 

15. Procediment de justificació 

 

Es preveuen dos períodes de justificació: el primer pel període, comprés de setembre a 

desembre de 2020, i el segon pel període de gener a juny de 2021. 

 

En el primer es pagarà l’import corresponen al 40% de l’ajut atorgat i en el segon el 60%. 

 

El període per aportar la certificació de l’assistència en el primer període acaba el 31 de 

gener, el del segon període acaba el 10 de juliol. Els certificats no aportats en el primer 

període es podran aportar en el segon, juntament amb el de aquest últim període. 

 

http://www.anoia.cat/
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La no aportació de les certificacions en el període detallat abans comportarà la renuncia a 

l’ajut atorgat. 

 

16.-  Deficiències en la presentació documentació per rebre subvenció 

 

16.1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 

detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  

que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la 

reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de 

reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 

16.2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 

termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui 

notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció. 

 

17.  Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 

 

Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 

l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol•licitud del/de la 

beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 

quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

 

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió 

de la subvenció. 

 

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als del Consell Comarcal 

de l’Anoia superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 

c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit 

a les presents bases. 

 

18. Compatibilitat amb d’altres subvencions 

 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats. 

 

Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar 

el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 

 

http://www.anoia.cat/
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Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 

pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol•licitud. 

 

(Es pot preveure la incompatibilitat total amb qualsevol altre finançament de l’activitat) 

 

 

19. Publicitat de les subvencions concedides 

 

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 

indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat 

concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i 

els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant al 

Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics, a través de la seva tramesa a 

la Base de Dades Nacional de Subvencions. 

 

 

http://www.anoia.cat/

