Edicte d’aprovació de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de casals dins
del programa Lleure per a Tothom

Expedient X2022001308
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Banyoles va aprovar, en sessió ordinària
del dia 28 de febrer de 2022, les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de casals
dins del programa Lleure per a Tothom, que tot seguit es transcriuen íntegrament:
« BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ALS PREUS DE
LES ACTIVITATS DE LLEURE DINS DEL PROGRAMA LLEURE PER A
TOTHOM
1. Objecte de les bases
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió d’unes ajudes en règim de
concurrència no competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals,
als preus de les activitats de lleure dins del programa Lleure per a Tothom, per a la
consecució dels objectius estratègics fixats al Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023
de l’Ajuntament de Banyoles (objectiu estratègic número 5 de l’Àrea de Serveis a les
Persones-JOVENTUT, quant al Foment dels projectes o activitats de caràcter juvenil i
del lleure).
2. Règim jurídic
Les ajudes, que estan subjectes a limitació pressupostària, tenen caràcter voluntari i
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret
d’obtenció d’altres subvencions o ajudes 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.
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Les previsions d’aquestes 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
Poden ser beneficiàries d’aquesta ajuda en el preu dels casals les famílies que
reuneixin els següents requisits:
-

-

Estar empadronades a Banyoles i tenir el seu fill/a o infants en acollida, inscrits
a una de les activitats d’estiu del projecte Lleure per a Tothom.
No tenir cap deute pendent amb cap de les entitats que formen part del
programa Lleure per a Tothom, ni amb l’Administració Local, la Seguretat
Social, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, ni l’Agència Tributària
Catalana.
Tenir un nivell d’ingressos anuals, com a unitat familiar, igual o inferior als
llindars econòmics següents
NÚM. MEMBRES
NUCLI FAMILIAR*

MEMBRES**

INGRES MÀXIM
ANUAL

2

1 adult i 1 menor

14.501,18€

3

1 adult i 2 menors

17.847,60€

3

2 adults i 1 menor

20.078,55€

4

1 adults i 3 menors

21.194,03€

4

2 adults i 2 menors

23.424,98€

4

3 adults i 1 menors

25.655,93€

5

1 adult i 4 menors

24.540,45€
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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 i les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigents i a la resta de
normativa vigent que sigui d’aplicació.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

El procediment per a la concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència
no competitiva, atenent a l’ordre d’arribada de les sol·licituds, d’acord amb el que
estableixen aquestes bases.

26.771,40€

5

3 adults i 2 menors

29.002,36€

6

2 adults i 4 menors

30.117,83€

6

3 adults i 3 menors

32.348,78€

7

2 adults i 5 menors

33.464,26€

7

3 adults i 4 menors

46.849,96€

7

5 adults i 2 menors

40.157,11€

8

2 adults i 6 menors

36.810,68€

8

4 adults i 4 menors

46.849,96€

8

5 adults i 3 menors

43.503,53€

*Membres nucli familiar: Es consideren membres computables els progenitors o
persona/es encarregades de la guarda i protecció de l’infant, els/les germans/es
solters/es menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de
desembre de l’últim exercici fiscal liquidat, o els/les germans/es de més edat, quan es
tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
En cas de divorci, separació legal o de fet, la unitat familiar estarà formada per
l’infant, el progenitor, els/les germans/es solters/es menors de vint-i-cinc anys i que
convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’últim exercici fiscal liquidat, o
els/les germans/es de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial i, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació
amb el progenitor.
**Es considera menor: els infants i joves menors de 16 anys a 31 de desembre de
l’últim exercici fiscal liquidat.
Es consideren ingressos: els provinents del treball, pensions o prestacions econòmiques
diverses (atur, invalidesa, etc), patrimoni, capital o altres, exempts o no de declarar a
l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF).
El llindar econòmic es calcula segons l’Indicador de Renda de Suficiència de
Catalunya (IRSC), que fixa periòdicament la Llei de Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya. Per establir els límits segons la composició familiar s’utilitzarà la fórmula
de càlcul següent:
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2 adults i 3 menors
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5

En cas que, durant la vigència d’aquestes bases, es modifiqui per part de la Generalitat
de Catalunya l’IRSC, prevaldran els imports fixats com a “ingrés màxim anual” al
present article, que no variaran mentre no es modifiquin expressament les bases.
Les famílies sol·licitants no podran acollir-se als preus especials (família nombrosa,
monoparental o germans) que les entitats faciliten. S’establirà un preu únic per torn i
activitat de lleure i s’aplicaran els descomptes segons la taula de l’apartat 6 d’aquestes
Bases.

4. Convocatòria
L’òrgan competent que aprovarà la convocatòria per a l’atorgament de les ajudes serà
l’Alcalde, que podrà delegar aquesta facultat.
La convocatòria especificarà el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte al
Butlletí Oficial de la Província i s’anunciarà pels mitjans adients (pàgina web, xarxes
socials, seu electrònica, etc.) que garanteixin el seu coneixement efectiu per part de les
persones físiques potencialment beneficiàries.
La convocatòria especificarà el crèdit pressupostari on s’han d’imputar les
subvencions i la seva quantia màxima dins del límit dels crèdits disponibles.
5. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant el model normalitzat que es pot
trobar a l’Oficina Jove del Pla de l’Estany-Cal Drac i el seu web
www.plaestanyjove.cat i a l’Ajuntament de Banyoles i la seva seu electrònica
(seu.banyoles.cat), segons el que estableix l’article 11 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Banyoles.
Caldrà aportar:
- La sol·licitud de l’ajuda del preu de l’activitat de lleure degudament omplerta i
firmada on s’autoritza a l’Ajuntament a consultar les dades tributàries i les de
la seguretat social de l’últim exercici fiscal liquidat (any 2020) o còpia de la
última declaració presentada de l’IRPF (any 2021), que seran tractades amb
total reserva i confidencialitat per part de les persones habilitades a aquests
efectes
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Per cada adult de més a la llar: IRSC x 0.5
Per cada menor de més a la llar: IRSC x 0.3
El resultat de cada unitat familiar es multiplica per 1,4.
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-

-
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Fotocòpia de la documentació identificativa de tota la unitat familiar i el llibre
de família.
El resguard o comprovant d’inscripció a una de les activitats de lleure del
programa Lleure per a Tothom.
Còpia del document acreditatiu en cas d’acolliment, si escau.

Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, es requerirà al sol·licitant per tal que les
esmeni o la presenti en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, amb
l’advertiment que, en cas contrari, es declararà desistit de la petició i es procedirà a
l’arxiu de les actuacions, prèvia declaració expressa. Així mateix, si el sol·licitant ho
autoritza, el requeriment d’esmena de sol·licitud es podrà realitzar per correu
electrònic.
Només s’admetran modificacions de les sol·licituds, si aquestes es fan dins del termini
fixat per la convocatòria.
La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’acceptació íntegra, per part de la
persona sol·licitant, del contingut d’aquestes bases. Paral·lelament, la mateixa
sol·licitud de subvenció incorpora l’acceptació per part del beneficiari de l’ajuda en
cas d’atorgar-se.
6. Naturalesa de les ajudes
Les famílies que no superin els llindars econòmics establerts podran gaudir d’un
percentatge de descompte en el preu del casal, per un màxim de 4 torns/setmana
(horari de matí), segons el nivell d’ingressos anuals de la unitat familiar:

Categoria 1 (casals entre 40€ i 60€)

nombre
membres

MEMBRES

Bonificació de fins a
un màxim del 60%
fins a:

Categoria 2 (casals de +61€)

Bonificació de fins a
Bonificació de fins a un màxim un màxim del 40%
del 40% entre:
fins a:

Bonificació de fins a un màxim
del 20% entre:

2

1 adult i 1 menor

12.429,58 €

12.429,59 €

14.501,18 €

12.429,58 €

12.429,59 €

14.501,18 €

3

1 adult i 2 menors

15.297,95 €

15.297,96 €

17.847,60 €

15.297,95 €

15.297,96 €

17.847,60 €

3

2 adults i 1 menor

17.210,19 €

17.210,20 €

20.078,55 €

17.210,19 €

17.210,20 €

20.078,55 €

4

1 adults i 3 menors

18.166,31 €

18.166,32 €

21.194,03 €

18.166,31 €

18.166,32 €

21.194,03 €

4

2 adults i 2 menors

20.078,55 €

20.078,56 €

23.424,98 €

20.078,55 €

20.078,56 €

23.424,98 €

4

3 adults i 1 menors

23.823,36 €

23.823,37 €

25.655,93 €

23.823,36 €

23.823,37 €

25.655,93 €
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21.034,68 €

21.034,69 €

24.540,45 €

21.034,68 €

21.034,69 €

24.540,45 €

5

2 adults i 3 menors

22.946,92 €

22.946,93 €

26.771,40 €

22.946,92 €

22.946,93 €

26.771,40 €

5

3 adults i 2 menors

24.859,16 €

24.859,17 €

29.002,36 €

24.859,16 €

24.859,17 €

29.002,36 €

6

2 adults i 4 menors

25.815,28 €

25.815,29 €

30.117,83 €

25.815,28 €

25.815,29 €

30.117,83 €

6

3 adults i 3 menors

27.727,53 €

27.727,54 €

32.348,78 €

27.727,53 €

27.727,54 €

32.348,78 €

7

2 adults i 5 menors

28.683,65 €

28.683,65 €

33.464,26 €

28.683,65 €

28.683,65 €

33.464,26 €

7

3 adults i 4 menors

40.157,11 €

40.157,12 €

46.849,96 €

40.157,11 €

40.157,12 €

46.849,96 €

7

5 adults i 2 menors

34.420,38 €

34.420,39 €

40.157,11 €

34.420,38 €

34.420,39 €

40.157,11 €

8

2 adults i 6 menors

31.552,01 €

31.552,02 €

36.810,68 €

31.552,01 €

31.552,02 €

36.810,68 €

8

4 adults i 4 menors

40.157,11 €

40.157,12 €

46.849,96 €

40.157,11 €

40.157,12 €

46.849,96 €

8

5 adults i 3 menors

37.288,74 €

37.288,75 €

43.503,53 €

37.288,74 €

37.288,75 €

43.503,53 €

La renda econòmica de la unitat familiar s’obtindrà per la suma de les rendes de
cadascun dels membres computables de la família que tinguin ingressos de qualsevol
naturalesa de conformitat amb la normativa reguladora de l’IRPF. Es tindran en
compte també els ingressos exempts de declarar a l’IRPF (invalideses, pensions
d’aliments, etc. ...).
Es seguirà la següent fórmula:
Base imposable general + base imposable de l’estalvi – quota resultant de
l’autoliquidació
La renda de cadascun dels membres computables es determinarà mitjançant consulta a
l’Agència Tributària de la declaració d’IRPF de l’últim exercici liquidat en el moment
de la sol·licitud de l’ajut o de la renda individual disponible en cas que no hagin
presentat declaració (any 2020), o es podrà optar per aportar una còpia de la
declaració de l’IRPF presentada del 2021.
Es consideren membres computables de la unitat familiar:
-

els progenitors o persona/es encarregades de la guarda i protecció de l’infant
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1 adult i 4 menors
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-

els/les germans/es de més de vint-i-cinc anys, quan es tracti de persones amb
discapacitat física, psíquica o sensorial,

-

En cas de divorci, separació legal o de fet, la unitat familiar estarà formada per
l’infant, el progenitor, els/les germans/es solters/es menors de vint-i-cinc anys i
que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’últim exercici fiscal
liquidat, o els/les germans/es de més edat, quan es tracti de persones amb
discapacitat física, psíquica o sensorial i, si escau, el nou cònjuge o persona
unida per anàloga relació amb el progenitor.

L’Ajuntament inclourà aquests ajuts a la corresponent declaració davant l’Agència
Tributària, com a ajudes exemptes d’acord amb allò que disposa l’article 7.y) de la Llei
35/2006, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
7. Procediment de concessió
7.1.- Un cop aprovades les bases reguladores el procediment de concessió de la
subvenció s’iniciarà d’ofici, mitjançant Decret d’Alcaldia, l’aprovació de la
convocatòria. Seran publicades al BOP a través del Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions establert a partir de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).
7.2.- El procediment de concessió de les subvencions es tramita d’acord amb el règim
de concurrència no competitiva. Les ajudes s’atorgaran segons estricte ordre
cronològic de presentació de la sol·licitud, amb la documentació completa, fins a
esgotar l’import màxim de la convocatòria i/o fins esgotar les places disponibles en els
casals del Lleure per a Tothom.
7.3.- Les sol·licituds es valoraran segons el compliment de l’apartat 3 d’aquestes
Bases; es tracta d’uns criteris excloents que admetrà o exclourà la sol·licitud.
L’import descomptat serà el resultat del càlcul segons la taula de l’apartat 6 d’aquestes
Bases.
7.4.- L’òrgan instructor del procediment de concessió correspon a l’Àrea de Serveis a
les Persones - Joventut. El tècnic/a de referència examinarà si els beneficiaris/es
compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les ajudes i avaluar les sol·licituds
d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes Bases.
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els/les germans/es solters/es menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el
domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda
familiar
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7.5.- La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s’atribueix a
l’Alcalde o en qui delegi, que dictarà aquesta resolució un cop dictada la proposta de
resolució definitiva i emès informe de fiscalització per la Intervenció Municipal. La
resolució es notificarà a tots els sol·licitants i es publicarà a la BDNS.
A la resolució de procediment de concessió de les ajudes cal manifestar, si és el cas, les
sol·licituds desestimades degudament motivades. Aquestes es notificaran als interessats.
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.
El venciment del termini sense que s’hagi notificat la resolució legitima als interessats
per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció.
8. Obligacions del beneficiaris
Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions
normatives que hi són d’aplicació i, en concret les següents:
1. Acceptar i complir la normativa de l’Ajuntament de Banyoles.
2. Facilitar tota la informació complementària que requereixi l’Ajuntament.
3. 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.

9. Reintegrament i revocació dels ajuts
1.- Els ajuts són de concessió voluntària, revocables i reductibles si el beneficiari es
veu afectat per alguna de les causes previstes a la Llei, a l’Ordenança Municipal, això
com en el cas de que incompleixi alguna de les obligacions previstes en aquestes bases.
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L’Ajuntament, un cop hagi comprovat l’assistència a les activitats d’estiu del Lleure per
a Tothom per part dels beneficiaris, procedirà a l’aprovació del pagament a les entitats
per endossament del crèdit a favor del beneficiari, segons el que s’estipuli en el decret
de resolució.
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L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient, formularà proposta de resolució que
contingui la relació de sol·licitants pels que es proposa la concessió de la subvenció i la
seva quantia, que es validarà per un òrgan col·legiat, d’acord amb allò que disposa
l’article 22.1 de la Llei General de Subvencions, format per la tècnica de joventut, la
cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, la regidora de Joventut i personal de l’àrea de
serveis econòmics de l’Ajuntament.

11. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i seran vigents fins a la seva modificació o
derogació expressa.
12. Principis ètics i de conducta
Les persones beneficiaria d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol
manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al
procediment. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els canons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut
públic.
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10. Infraccions o 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.
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2.- Seran motius de reintegrament els motius següents d’acord amb l’article 36 i
següents de la Llei General de Subvencions: el fet d’haver percebut la subvenció
falsejant les condicions exigides o amagant les que haguessin impedit la seva
concessió: l’incompliment total i parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte;
l’incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; la resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer; així com la resta de
supòsits previstos en la normativa de la Llei General de Subvencions.
3.- A més, l’ens subvencionat haurà d’ingressar els interessos dels excessos percebuts,
calculats segons els tipus d’interès de demora, acreditats des del moment del pagament.
4.- Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El període d’ingrés
en via voluntària serà l’establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no
s’ingressessin en aquest període es procedirà per via de constrenyiment d’acord amb el
Reglament General de Recaptació.
5.- Quan el beneficiari sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els
administradors o els seus representants legals.

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons
públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.
En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el
règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sense perjudici d’aquelles
altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de
subvencions.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les
convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes
convocatòries.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en
l’Ajuntament de Banyoles, i correspondrà a la seva Presidència la resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin
al·legacions i que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi un recurs,
l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà l’alcalde de l’Ajuntament.
D’aquestes resolucions de l’alcalde se’n donarà compte en la primera sessió que tingui
lloc de la Junta de Govern Local.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquetes bases reguladores entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al
Butlletí Oficial de la Província. Amb l’entrada en vigor d’aquestes bases, quedaran
derogades les aprovades amb anterioritat.
Aquestes bases es sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils. En el
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions i/o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.”

Aquestes bases es sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils. En el
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions i/o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Banyoles, 1 de març de 2022
Miquel Noguer i Planas
Alcalde

Document signat per Miquel Noguer Planas - DNI (AUT)
en data 01/03/2022

Signat per:
Diputació de Girona
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Les convocatòries del ajuts regulats en aquestes bases, així com l’extracte previst a
l’article 17.3b) de la Llei 38/2003 General de Subvencions, es publicaran en el Butlletí
Oficial de la Província, a través de la Base de Dades Nacional d’Ajuts.

