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2020/00021521D
Servei Jurídic. Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones
Anunci. Aprovació inicial de les Bases reguladores que han de regir la concessió
de subvencions per concurrència no competitiva a les llars d'infants de titularitat
privada de Badalona
Bases reguladores

ANUNCI

Es comunica que, en data 21 de juliol, el ple de l’Ajuntament de Badalona, reunit en sessió
extraordinària, va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“Antecedents
1. Instrucció del 1r tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones de data 10
de juliol de 2020 en la qual s’ordena incoar expedient per a la convocatòria de subvencions per
concurrència no competitiva adreçades a les llars d’infants de titularitat privada de Badalona que, amb
motiu de la pandèmia originada per la COVID-19 hagin vist interrompuda la seva activitat o modificat
el seu funcionament, condicions, utilització d’espais o ratios.
2. Informe tècnic emès pel cap del Servei d’Educació de data 13 de juliol de 2020, el qual consta a
l’expedient, en el qual es justifica la necessitat de dur a terme la convocatòria dels esmentats ajuts,
els quals aniran a càrrec de la partida 31014034-3260-48906002, amb un import màxim de 60.000,00
euros.
3. Proposta de Bases específiques elaborades pel Servei d’Educació de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a
les Persones de conformitat amb l’Annex IV de les Bases d’Execució del Pressupost vigents per a
l’exercici 2020.

Fonaments de dret
1.- El règim legal aplicable per a l’atorgament de subvencions es:
•
•
•
•
•
•
•

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal de
règim local de Catalunya (TRLMRLC).
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 general de
subvencions (RGS).
Llei 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals (TRLHL).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
(ROAS).
Bases d’execució del pressupost municipal vigent (BEP).
Decret Llei 8/2020, de 20 de març, de mesures extraordinàries per a fer front a l’impacte
econòmic i social del Covid-19

2.- L’article 240 de la LMRLC en relació amb l’article 2 de la LGS estableix que els ens locals poden
atorgar subvencions i ajudes de contingut econòmic o d’altra naturalesa a favor d’entitats públiques o
privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències locals i
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que la disposició dinerària serveixi per un projecte, acció, conducta o situació finançada que tinguin
per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat
pública.
3.- D’acord amb l’article 8 de la LGS, article de caràcter bàsic, es necessari també que, amb caràcter
previ a l’establiment de subvencions, es concreti en un pla estratègic de subvencions els objectius i
efectes que es pretenguin amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els
costos previsibles i les fonts de finançament, tenint en compte sempre el compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostaria.
En aquest sentit, les sentències del Tribunal Suprem (de data 4 de desembre de 2012 i 26 de juny de
2012), al respecte de subvencions, anul·len bases per a la concessió d’ajudes per quant resulta clar
que les resolucions d’aprovació de les bases no havien anat precedides del pla estratègic requerit per
l’article 8.1 de la llei 38/2003, de subvencions.
4.- És necessari que la gestió de les subvencions es realitzi d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
5.- D’acord amb l’article 9 de la mateixa norma, també amb caràcter previ a l’atorgament de les
subvencions, hauran d’aprovar-se les normes que estableixin les bases reguladores de concessió en
els termes de la llei que s’hauran de publicar en el butlletí oficial corresponent, en aquest cas, el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
També s’han de complir els requisits següents:
•
•
•
•
•

Competència de l’òrgan administratiu que concedeix.
Existència de crèdit adequat i suficient
Tramitació del procediment de concessió adequat a la normativa que correspongui
Fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic
L’aprovació de la despesa per l’òrgan competent per a fer-ho.

6.- Quant a les competències locals, s’ha de tenir en compte que la llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), va suposar, en el seu dia, un canvi
substancial de normativa en relació a les competències municipals, provincials i fins i tot
autonòmiques. Aquesta norma de gran repercussió va generar recursos davant del Tribunal
Constitucional en els que, de mica en mica, han anat recaient sentencies, entre les que destaquem
les següents: STC 41/2016 de 3 de març, STC 111/2016 de 9 de juny, STC 168/2016 de 6 d’octubre i
STC 180/2016 de 20 d’octubre.
La sentència més important pel que fa a les competències municipals es la STC 41/2016, de 3 de
març, que traça d’alguna manera el nou règim competencial municipal i en concret avala el criteri de
que les competències pròpies s’atribuiran de manera específica i a traves de normes (estatals o
autonòmiques) amb rang de llei amb els requisits i exigències dels apartats introduïts per la LRSAL.
Un element aclaridor de la sentencia referida es que l’article 25 de la LBRL no atribueix competències
sinó que serà el legislador qui les atribuirà bé mitjançant la legislació sectorial estatal o la de les
comunitats autònomes, d’acord amb el seu propi marc de competències.
La Sentència Tribunal Constitucional 41/2016 de 3 de març, el seu Fonament jurídic desè, diu
textualment:
«Antes de proyectar la doctrina constitucional expuesta sobre cada uno de los preceptos recurridos,
describiremos las líneas maestras del nuevo régimen competencial municipal. Ello resulta
imprescindible habida cuenta de que el sentido y alcance de un precepto sobre competencias
municipales no puede hacerse al margen de los demás. Sólo su consideración conjunta permite
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entender el nuevo sistema y, con ello, dar cumplida respuesta a las impugnaciones dirigidas contra él.
(…).
Por otro lado, el régimen básico de las demás competencias municipales ha sufrido relevantes
modificaciones. La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local reformula la
redacción de los arts. 7.4, 25 y 26 LBRL y deroga el art. 28 LBRL. Con todo ello intenta, según su
exposición de motivos, “definir con precisión las competencias que deben ser desarrolladas por la
Administración local, diferenciándolas de las competencias estatales y autonómicas”. El nuevo
régimen básico de las competencias de titularidad municipal puede resumirse de este modo.
a) Las competencias “propias” se atribuirán a los municipios de modo específico y a través de normas
(estatales o autonómicas) con rango de ley (art. 25, apartados 3 y 5, LBRL). Estas normas deben en
cada caso: 1) “evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los
principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera”: 2) “prever la
dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales,
sin que ello pueda conllevar en ningún caso un mayor gasto de las Administraciones Públicas”; 3) “ir
acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las
Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad
financiera y eficiencia del servicio o la actividad” y, si la ley es estatal, “de un informe del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados”; 4)
garantizar que “no se produce una atribución simultánea de la misa competencia a otra
Administración pública” (apartados 3,4 y 5 del art. 25 LBRL).
b) La nueva redacción del art. 25.2 LBRL, en línea con la anterior, identifica las materias dentro las
que el municipio debe tener “en todo caso” competencias “propias” (art. 25.2 LBRL). Este artículo no
atribuye competencias; introduce condiciones a la legislación que las confiera. La atribución en
sentido estricto sigue correspondiendo a la legislación sectorial estatal y a las Comunidades
Autónomas, cada cual en el marco de sus competencias. El art. 25.2 LBRL sigue funcionando, por
tanto, como una garantía legal (básica) de autonomía municipal (art. 137 y 140 CE) a través de la cual
el legislador básico identifica materias de interés local para que dentro de ellas las leyes atribuyan en
todo caso competencias propias en función de ese interés local [STC 214/1989, FJ 3 a) y b)], a este
respecto, la novedad es la relativa constricción de esa garantía legal como consecuencia de la
reducción o supresión de algunas materias incluidas en el listado de la redacción anterior del art.
25.2; en especial la asistencia social y la atención primaria de la salud.
c) Las leyes pueden atribuir competencias propias a los municipios en materias distintas de las
enumeradas en el art. 25.2 LBRL, quedando vinculadas en todo caso a las exigencias reseñadas
(apartados 3, 4 y 5). Así resulta del tenor literal del art. 25.2 LBRL, conforme al que las materias
enumeradas son solo un espacio dentro del cual los municipios deben disponer “en todo caso” de
competencias “propias”, sin prohibir que la ley atribuya otras en materias distintas.
La interpretación de que las “competencias propias” municipales no son solo las atribuidas dentro de
los márgenes del art. 25.2 LBRL resulta igualmente de previsiones generales de la Ley reguladora de
las bases de régimen local que han permanecido inalteradas. Así, la precisión de que “las
competencias de las Entidades locales son propias o atribuidas por delegación” (art. 7.1 LBRL) y la
obligación de que “la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los
distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias”, garantice
“la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales” y el
“derecho” de “los Municipios, las Provincias y las Islas” a “intervenir en cuantos asuntos afecten
directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a
las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad
Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia” (art.
2.1 LBRL). Respecto de este último precepto, la LRSAL solo ha incluido un último inciso para añadir
la -estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera- como
límite a la atribución de competencias locales (art. 1.1, apartado 1).
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Debe, pues, excluirse la interpretación de que los municipios solo pueden obtener competencias
propias en las materias enumeradas en el art. 25.2 LBRL. (…)
(…)
d) La LRSAL suprime las reglas generales habilitantes previstas en la anterior redacción de los arts.
25.1 y 28 LBRL. En particular, modifica la redacción del apartado 1 del art. 25 con el fin de que la
atribución de competencias -propias- quede sujeta a las exigencias de los apartados 2 a 5. Los
municipios no pueden apoyarse en el art. 25.1 LBRL para entenderse autorizados a promover
cualesquiera actividades y servicios relacionados con las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal. La LRSAL deroga expresamente en paralelo el art. 28 LBRL, conforme al que los
municipios podían -realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones
públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda,
la sanidad y la protección del medio ambiente-.
En sustitución de aquellas reglas habilitantes generales, se establece otra que permite a los
municipios (y a todos las entidades locales) ejercer cualesquiera competencias, pero con sujeción a
exigentes condiciones materiales y formales (art. 7.4 LBRL, en la redacción dada por el art. 1.3
LRSAL). Estas competencias se llamaban -impropias- en el anteproyecto. En el art. 7.4 LBRL reciben
la denominación de -competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación-. Su
ejercicio no requiere de una habilitación legal específica, pero es posible solo si: 1) no hay riesgo para
la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal; 2) no se produce la ejecución simultánea del
mismo servicio con otra Administración; 3) hay informe previo vinculante de la Administración
competente por razón de la materia (que señale la inexistencia de duplicidades) y de la
Administración que tenga atribuida la tutela financiera (sobre la sostenibilidad financiera de las
nuevas competencias).
Cumplidas estas exigencias, el municipio podrá ejercer la competencia -en régimen de autonomía y
bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y
ejecución con las demás Administraciones Públicas- (art. 7.2 LBRL). Por eso la doctrina las ha
denominado, en positivo, competencias -propias generales-. Se distinguen de las competencias
propias del art. 25 LBRL, no por el nivel de autonomía de que dispone el municipio que las ejerce,
sino por la forma en que están atribuidas. Si las reguladas en el art. 25 LBRL son competencias
determinadas por la ley sectorial, las previstas en el art. 7.4 LBRL están directamente habilitadas por
el legislador básico, quedando su ejercicio sujeto a la indicada serie de condiciones.
(…)»
En aquest cas, les subvencions que es proposen atorgar es refereixen a competències pròpies
segons la norma que les atribueix, concretament, l’art. 159 de la llei 12/2009, del 10 de juliol,
d’educació de Catalunya.
7.- Quant als beneficiaris, s’han d’acomplir les condicions establertes en l’article 13 de la Llei general
de subvencions (caràcter bàsic) a mes de les que es puguin establir concretament en les bases
específiques.
8.- Els beneficiaris tenen l’obligació de justificar davant de l’òrgan que concedeix la subvenció el
compliment dels requisits i condicions així com la realització o compliment de la finalitat que determini
la concessió.
Igualment, s’han de sotmetre a les actuacions de comprovació i aportar quanta informació li sigui
requerida, així com comunicar a l’òrgan que concedeix la subvenció la obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
9.- D’acord amb allò establert a l’annex IV de les BEP, referent a la regulació transitòria de les
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subvencions, les bases reguladores de la concessió de les subvencions han de contenir les
especificacions de l’article 17.3 de la LGS.
10.- Les bases aprovades hauran de ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
d’acord amb l’article 9.3 de la LGS.
11.- Igualment serà necessari que s’acrediti l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre les
obligacions de contingut econòmic i la fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut
econòmic, d’acord amb la normativa legal, per la qual cosa serà necessari informe de la intervenció
municipals als efectes del que preveuen els articles 214 i següents del TRLRHL.
12.- D’acord amb l’article 12 b) de les BEP, l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases de
concessió de les subvencions és l’Ajuntament Ple. Per a l’adopció d’aquest acord és necessari el vot
favorable de la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació presents en el moment
de la votació, d’acord amb l’article 47.1. de la LRBRL i 26.4 de la LRJPAC.
13.- D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), els
responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els
expedients que els correspongui i tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
14.- Conforme les previsions de l’article 123.1 del ROF, caldrà sotmetre aquesta proposta a estudi,
informe i consulta de la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones, llevat que
l’acord s’hagi d’adoptar per declaració d’urgència.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, el Ple ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment les Bases Específiques que regiran la convocatòria de subvencions per
concurrència no competitiva adreçades a les llars d’infants de titularitat privada de Badalona que, amb
motiu de la pandèmia originada per la COVID-19 hagin vist interrompuda la seva activitat o modificat
el seu funcionament, condicions, utilització d’espais o ratios. El text de dites bases és el següent:

BASES PER A L’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA ADREÇADA A LES LLARS D’INFANTS
DE TITULARITAT PRIVADA DE LA CIUTAT DE BADALONA, DE SUBVENCIONS PER A
L’ESCOLARITZACIÓ D’INFANTS DE 0 A 3 ANYS AMB MOTIU DE LES NOVES CONDICIONS I
REQUERIMENTS PER A LA SEVA ATENCIÓ EDUCATIVA PRODUCTE DE LA PANDÈMIA
COVID19.

1.- Objecte
1.1. L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts, de caràcter puntual, a les Llars
d’Infants de titularitat privada de la ciutat de Badalona que participen en l’escolarització d’infants de 0
a 3 anys, i que donada la pandèmia COVID19 han vist interrompuda la seva activitat, ha estat
modificat el seu funcionament, condicions i utilització dels espais, i les ratios amb les quals han
d’atendre els infants a partir del requisits i criteris establerts per a la seva reobertura per causa de
l’estat d’alarma i altres disposicions sanitàries decretades pel Govern de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya.

2.- Règim jurídic
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2.1. Les ajudes, que estan subjectes a limitació pressupostària, tenen caràcter voluntari i eventual, no
generen cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Les ajudes estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a què 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.
2.2. El procediment per a la concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència no
competitiva, mitjançant l’aprovació i publicació de la convocatòria corresponent i d’acord als principis
de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
En tot allò no previst en aquestes Bases s’estarà a allò disposat a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions, l’Ordenança General de subvencions, les Bases
d’execució del Pressupost Municipal i vigents i el Reial Decret Llei 8/2020, de 20 de març, de mesures
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19, com a la resta de normativa
vigent que sigui d’aplicació. Les previsions de les presents bases reguladores que incorporin o
reprodueixin aspectes de la legislació bàsica estatal o autonòmica d’aplicació, s’entendran
automàticament modificades en el moment en que es produeixi la seva revisió.

3.- Beneficiaris
3.1. Es consideren beneficiàries dels ajuts les llars d’infants de titularitat privada del municipi de
Badalona que compleixin els requisits establerts per la legislació vigent en matèria d’educació infantil.
3.2. S’entén que els centres objecte de la subvenció son llars d’infants privades, degudament
autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i que compleixen els
requisits següents:
- Escolarització durant 5 hores diàries, de dilluns a divendres, i per al període mínim de 10 mesos
anuals, seguint el curs escolar de setembre a juny, com a mínim.
- Activitats educatives pròpies del cicle, segons el Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels
ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil.

4.- Convocatòria
4.1. L’òrgan competent per aprovar la convocatòria per a l'atorgament dels ajuts serà l’Alcalde.
4.2. La convocatòria es portarà a terme en règim de concurrència no competitiva i les sol·licituds es
resoldran per ordre cronològic de presentació a comptar des de l’endemà de la publicació del
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i s’anunciarà pels mitjans adients que garanteixin
el seu coneixement efectiu per part de les persones físiques i jurídiques potencialment beneficiàries.
4.3. Es farà constar el crèdit pressupostari on s’han d’imputar les subvencions i la seva quantia
màxima dins del límit dels crèdits disponibles.

5. Sol·licituds
5.1. Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant el model normalitzat disponible a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Badalona per qualsevol de les formes previstes a la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquestes sol·licituds
hauran d’anar acompanyades de la documentació establerta en el punt 6 de les presents Bases.
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5.2. La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les condicions d'aquestes bases
i, excepte que la persona sol·licitant manifesti la seva oposició, comporta l'habilitació a l’Ajuntament
de Badalona, per comprovar d’ofici el compliment efectiu de les obligacions fiscals amb les hisendes
públiques i amb la seguretat social.
5.3. Si la sol·licitud no reuneix tots els requisits establerts a la convocatòria o bé no s’aporta la totalitat
de la documentació requerida, es podrà requerir la persona interessada perquè l’esmeni en el termini
màxim i improrrogable de deu dies, indicant-li que si no ho fes, es tindrà per desistida la seva
sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 68 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5.4. La mateixa sol·licitud de subvenció incorpora l’acceptació de l’ajut per part del centre, en cas
d’atorgar-se.

6.- Documentació
6.1. Juntament amb la sol·licitud en l’imprès normalitzat, degudament complimentat i signat s’haurà
d’acompanyar la documentació següent original, o de la corresponent autorització per a la consulta
telemàtica:

1 Original del DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant. En cas de ser
representant d’una persona jurídica caldrà acreditar la representació.

2 Full de dades bancàries amb autorització del pagament: fent constar el número de compte bancari,

del qual haurà de ser titular la persona sol·licitant, on es vol rebre el pagament de la l’ajut en cas
que sigui concedida. Aquest full haurà de ser segellat per l’entitat bancària, en prova de
conformitat.

c) Els sol·licitants dels presents ajuts hauran de presentar, a més, declaració responsable de:
•
•
•
•
•
•
•

Que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari
de subvencions establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Aquest document serà facilitat per l’administració.
Que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social. Aquest requisit serà comprovat per l'administració.
Que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Aquest requisit serà
comprovat per l'administració.
Que totes les dades que consten en la sol·licitud i en els documents que adjunta són certes.
Que accepta i compleix la normativa general vigent que regula els ajuts i subvencions que
atorga aquest Ajuntament.
Que està assabentat/da que cal que justifiqui, amb documents, els ajuts i subvencions que
atorgui aquest Ajuntament.
Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Badalona de qualsevol canvi que es pugui
produir i que pugui afectar al manteniment del dret a percebre l’ajut objecte d’aquesta
sol·licitud.

d) Projecte educatiu de centre, d’acord amb el Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels
ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil.
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e) Documentació acreditativa de les despeses subvencionables; com per exemple, amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu: factures, rebuts de lloguer, de quotes de comunitat, certificat bancari del
pagament d’interessos d’hipoteques, factures de subministraments, factures d’adquisició de materials
de protecció.
f) Document acreditatiu de l’exercici de l’activitat ( alta censal, Impost d’activitats econòmiques o
llicència d’activitat).

7.- Despeses subvencionables
7.1. Es consideraran subvencionables aquelles despeses que s’hagin hagut d’assumir malgrat el
cessament obligatori de l’activitat per aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
7.2. Seran despeses subvencionables:
a) Les despeses de lloguer del local, interessos de les quotes per préstecs hipotecaris sobre les
instal·lacions, i/o despeses de comunitat relacionades amb el local on està ubicada la llar d’infants,
que s’hagin hagut d’assumir malgrat el tancament de la mateixa durant el període de vigència de
l’estat d’alarma (del 14 de març al 21 de juny, ambdós inclosos).
b) Les despeses dels subministraments bàsics de les instal·lacions (llum, aigua i gas) que s’hagin
hagut d'assumir malgrat el tancament de la llar d’infants durant el període de vigència de l’estat
d’alarma (del 14 de març al 21 de juny, ambdós inclosos).
c) Les despeses administratives i de gestions extraordinàries conseqüència de la situació, tals com
despeses de gestoria, advocats, etc, per gestions directament relacionades amb la situació provocada
per la pandèmia, generades des del 14 de març fins al 21 de juny.
d) Les despeses derivades de la compra de materials de protecció (EPI's) i despeses d'adaptació de
les instal·lacions per a la reobertura (obres, mampares, mobiliari, vestuari, compra d’equips de
protecció i higiene) per fer front al COVID-19, generades des del 14 de març fins al 21 de juny.
7.3. Cal tenir en compte que l’IVA i altres impostos i taxes no són subvencionables, per tant, el seu
import no serà tingut en compte ni a l’hora de calcular l’ajut ni per a la seva justificació.

8.- Criteris de concessió.
8.1. Els ajuts s’atorgaran als sol·licitants en funció de l’ordre cronològic de presentació, un cop
examinades les despeses subvencionables determinades en les presents bases i acreditades pels
sol·licitants, d’acord amb els criteris següents, fins el percentatge màxim establert:
DESPESES SUBVENCIONABLES

AJUT

a) Lloguers, interessos hipoteques, despeses comunitat

60%

b) Subministraments bàsics

50%

c) Administratives i de gestions extraordinàries

50%

d) Materials de protecció i adaptació d’espais

50%

8.2. La dotació màxima per a cada centre serà de 2.300,00 €.
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8.3. L’import màxim destinat a aquesta convocatòria es de 60.000 € per les despeses acreditades
durant el període d’alarma, entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 31014034/3260/48906002 del pressupost municipal vigent.

9.- Procediment de concessió i òrgans competents.
9.1. Les subvencions seran concedides mitjançant procediment de concurrència no competitiva i
d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, d’acord
amb el que estableixen aquestes bases i la convocatòria.
9.2. Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les
verificacions oportunes, i fins exhaurir el crèdit pressupostari vinculat.
9.3. El procediment de concessió de la subvenció objecte de la convocatòria que regulen aquestes
bases s’iniciarà d’ofici mitjançant decret d’Alcaldia que aprovi la convocatòria, procedint-se a la seva
publicació al BOPB a través del sistema nacional de publicitat de subvencions establert a partir de la
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).
9.4. L’òrgan instructor del procediment de concessió serà la regidora de l’Àrea de Cultura, Educació i
Joventut de l’Ajuntament de Badalona.
9.5. La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s’atribueix a l’Alcalde/ssa o
en qui delegui, que dictarà la resolució un cop emesa la proposta de resolució per la Junta de Govern
Local, previ informe favorable de la Intervenció Municipal. La resolució es notificarà a tots els
sol·licitants i es publicarà a la BDNS.
9.6. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis
mesos, a comptar des de la publicació de la convocatòria.
9.7. El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legitima als interessats per
entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

10.- Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes subvencions es determinarà en la
convocatòria.

11.- Justificació i control de les condicions de la subvenció.
11.1. La justificació econòmica de la subvenció presentada es farà en el mateix moment de la
sol·licitud prevista en la base cinquena, per tal de poder resoldre les sol·licituds i accedir al seu
pagament de manera àgil i ràpida.
11.2. A aquests efectes, la documentació que cal incorporar a la sol·licitud, pel que fa a la justificació
serà la que consisteixi en factures o altres documents amb valor probatori al tràfic mercantil que
acreditin el pagament de la despesa subvencionable (justificants transferències bancàries)

12.- Obligacions dels beneficiaris

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el
CSV: 13067375375630640170 en https://seu.badalona.cat/validacio
Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J - Plaça La Vila, 1 - 08911

Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives que hi són
d’aplicació i, en concret, les següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Acceptar i complir la normativa de l’Ajuntament de Badalona.
Acreditar que s’han vist afectats per les circumstàncies que motiven l’objecte de la subvenció.
Acreditar que han hagut d’assumir les despeses subvencionables amb la documentació
corresponent.
Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’ajuts o ajudes per la mateixa finalitat.
Facilitar tota la informació complementària que requereixi l’Ajuntament.
Sotmetre’s a les accions de control financer que eventualment pugui realitzar l’ajuntament en
compliment dels articles 44 i següents de la Llei General de Subvencions.

13.- Reintegrament i revocació dels ajuts.
13.1. Els ajuts són de concessió voluntària, revocables i reductibles si el centre es veu afectat per
alguna de les causes previstes a la Llei general de subvencions i altre normativa d’aplicació, així com
en el cas de què incompleixi alguna de les obligacions previstes en aquests bases.
13.2. Seran motius de reintegrament la concurrència de les situacions previstes en els articles 36 i
següents de la Llei General de Subvencions.

14. Infraccions i sancions.
L’incompliment dels requisits establerts en aquestes bases o a la normativa d‘aplicació, donarà lloc a
l’aplicació del règim d’infraccions i sancions establert al Títol IV de la Llei General de Subvencions.

15. Protecció de dades
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de
l’Ajuntament de Badalona, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de
concessió de subvencions establerts aquí, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de
les dades que la normativa sobre protecció de dades estableix. Així mateix, s’informa a la persona
interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els
termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General d’aquest
Ajuntament.
SEGON.-Sotmetre a informació pública, per termini de 20 dies, les Bases aprovades inicialment,
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a la web municipal. Una
referència d’aquest anunci s’insertarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.»
Durant el termini indicat anteriorment, l'expedient es podrà consultar al Servei Jurídic i Administració
General de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones ubicat a les oficines municipals de “El Viver”,
tots els dies laborables de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i a través del web municipal
www.badalona.cat per tal que es puguin formular les al·legacions, observacions, suggeriments i/o
reclamacions que s'estimin pertinents.
Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no decideix directa o indirectament el fons de
l’assumpte, no determina la impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió o
perjudici irreparable a drets i interessos legítims, NO procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
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La qual cosa es comunica per a general coneixement.
Badalona, a la data de la signatura electrònica.

Remedios Hijano Cruzado, secretària accidental (Resolució 20/06/19) 22/07/2020
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