
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS ATORGADES 
PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT DE L’EMD DE VALLDOREIX PER L’ANY 2018

1. INTRODUCCIÓ 

L’EMD de Valldoreix, per mitjà de l’Àrea de Medi Ambient, amb càrrec al Pressupost 
General de la Corporació, amb la voluntat de regular la política d’ajuts i col·laboració 
amb les  entitats  vinculades  al  medi  natural  de  Valldoreix,  fa  pública la  seva oferta 
d’ajuts econòmics a les entitats de Valldoreix. 

Recolzades  en l’Ordenança General  de  Subvencions  i  Ajuts  Econòmics  de l’EMD de 
Valldoreix,  aprovada  al  Ple  de  12  de  febrer  de  2009,  aquestes  Bases  Específiques 
determinen els requisits que han de complir les entitats vinculades al medi natural de 
Valldoreix que vulguin ser subvencionades. 

2. OBJECTE I VIGÈNCIA 

L’objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a 
seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i justificació dels ajuts que atorgui l’EMD 
en matèria de medi ambient. 

Les subvencions regulades per aquestes bases són lliurement revocables i reductibles 
en  tot  moment,  no  generen  cap  dret  a  l’obtenció  d’altres  subvencions  en  anys 
posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 

3. DESTINATARIS I ACTIVITATS O PROJECTES SUBVENCIONABLES 

Poden sol·licitar les subvencions regulades per les presents Bases, els següents:

- Entitats privades de Valldoreix sense ànim de lucre, que tinguin com objectiu 
l’estudi  o  conservació  del  medi  natural,  que  estiguin  registrades  al  registre 
corresponent, i que estiguin en disposició de presentar un projecte concret.
 

- Persones físiques empadronades a Valldoreix que presentin un projecte concret 
de desenvolupament a Valldoreix, de millora o conservació del medi natural. 

En  l’àmbit  del  medi  ambient,  són  subvencionables  les  despeses  derivades  de 
l’organització d’actes i activitats relacionades amb la conservació del medi natural, així 
com l’activitat habitual de les entitats privades de Valldoreix sense ànim de lucre que 
tinguin com objectiu l’estudi o conservació del medi natural. 



4. SOL·LICITUD DOCUMENTACIÓ I TERMINI 

Les  sol·licituds,  d’acord  amb  les  disposicions  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de 
procediment  administratiu  comú  de  les  Administracions  Públiques,  s’hauran  de 
presentar per via telemàtica a través del web www.valldoreix.cat. 

Les persones físiques també podran presentar la sol·licituds presencialment al Registre 
General de l’EMD de Valldoreix, de dilluns a divendres de 8:00 hores a 14:30 hores. 

El termini de presentació de les peticions, juntament amb la documentació requerida 
serà de 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis de 
l’EMD  de  Valldoreix,  al  Butlletí  oficial  de  la  Província  de  Barcelona,  i  al  portal  de 
transparència de l’EMD de Valldoreix. 

La documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud és la següent:

a) Fotocòpia del DNI o NIF, així com la còpia dels estatuts de l’Entitat, degudament 
inscrits en el registre corresponent. 

b) Declaració  formal  de  les  subvencions  percebudes  o  sol·licitades  a  altres 
institucions públiques o provades per una mateixa activitat dins el mateix any. 

c) Acord dels òrgans representatius de l’entitat sol·licitant o escrit del representant 
o persona física, que justifiqui la necessitat de la subvenció sol·licitada. 

d) El projecte de l’entitat pel qual es demana la subvenció, a realitzar dins l’any 
2018.

e) El pressupost del projecte.
f) Dades bancàries de l’Entitat.
g) Compromís de complir les condicions de la subvenció. 

5. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES

Cada  entitat  o  beneficiari  dels  ajuts  econòmics  i/o  materials  objecte  d’aquesta 
convocatòria s’obliga a col·laborar amb l’EMD de Valldoreix. En concret quedarà obligat 
a:

- Realitzar  l  ‘activitat/s  objecte  de  la  subvenció  durant  l’any  2018  i  de  forma 
correcta. 

- Respectar la imatge i colors corporatius de Valldoreix.
- Fer constar la frase “amb la col·laboració de l’EMD de Valldoreix” en qualsevol 

tipus de suport digital o paper elaborat per l’entitat de l’activitat o activitats 
subvencionades a mode de publicitat.  

  

http://www.valldoreix.cat/


6. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Els  criteris  de  valoració  específics  dels  projectes  subvencionables  són,  a  més  dels 
establerts  en  l’Ordenança  General  de  Subvencions  i  Ajuts  Econòmics  de  l’EMD  de 
Valldoreix, els següents:

Cada activitat o projecte serà avaluat segons la següent puntuació:

- La  població  involucrada  en  el  disseny,  elaboració  i  aplicació  del  projecte 
afavorint  aquelles  propostes  amb  major  nombre  de  persones  implicades 
(associacions,  entitats,  etc.)  i  amb  un  grau  de  participació  més  elevat  (0-4 
punts)

- La població que pugui ser beneficiària del projecte considerant preferentment 
aquelles propostes que impliquin un efecte social multiplicador (0-5 punts)

- La viabilitat tècnica, econòmica, material de recursos humans del projecte i/o 
activitat (0-6 punts)

- Encaix de l’activitat  en el  Pla d’Acció Local  de l’Agenda 21 de Valldoreix (0-6 
punts)

Aquestes subvencions són compatibles amb la percepció d’altres subvencions per la 
mateixa finalitat provinents de qualsevol administració o ens públic o privat amb el 
límit que estableix l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de  
Subvencions. 

En cas que l’entitat beneficiària disposi d’altres subvencions per a la realització de la 
seva activitat, caldrà que ho especifiqui en la sol·licitud, amb indicació de la quantia 
percebuda.  El  total  de  les  subvencions  en cap cas podrà sobrepassar  el  100 % del  
pressupost del projecte. 

7.  RESOLUCIÓ DE L’AJUT I ACCEPTACIÓ 

La vocalia de Medi Ambient avaluarà els projectes presentats,  segons els criteris de 
valoració exposat en el punt 6, i els elevarà a la Presidència que resoldrà la present 
convocatòria en el termini legal màxim de 3 mesos a comptar a partir de l’endemà de la 
data de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució 
expressa,  l’ajut  sol·licitat  s’entén  desestimat  per  silenci  administratiu  negatiu.  Les 
subvencions es concediran en règim de lliure concurrència competitiva,  és a dir,  el  
procediment en el qual es realitza una comparació entre les sol·licituds presentades i 
que compleixen amb tots els requisits sol·licitats en el punt anterior. 

8. JUSTIFICACIÓ



L’ajut econòmic atorgat s’haurà de justificar amb la presentació de factures per valor 
igual a l’ import total concedit amb factures corresponents a l’any 2018. 

9. PAGAMENT 

Tal i com es recull a les Bases Generals de Subvencions, el pagament s’efectuarà prèvia 
presentació de la justificació de l’activitat/s subvencionades. 

Es podran efectuar pagaments a compte o bestretes a mesura que es vagin presentant 
justificants per part de l’activitat efectuada. 

Les  subvencions  tindran  caràcter  no  devolutiu,  voluntari  i  eventual.  En  cap  cas,  la 
subvenció atorgada no podrà, juntament amb les concedides per altres organismes, 
superar el 100 % del cost de l’activitat subvencionada. 

10. IMPORT DE LES SUBVENCIONS

Les subvencions a entitats i projectes de Medi Ambient disposaran d’un total de 500 € 
de  la  partida  de  Subvencions  i  Convenis  Medi  Ambient,  número  19-1721-480.00, 
corresponent a l’any 2018. 

La Presidenta accidental
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