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REGULACIÓ 

L’atorgament de subvencions a les associacions locals en defensa dels interessos 
generals o sectorials dels veïns per part de l’Ajuntament, es regula en la Llei General de 
Subvencions (Llei 38/2003, 17 de novembre), i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals. 

Per tal d’accedir a aquestes subvencions les associacions han de complir determinats 
requisits. Destacar la inscripció al Registre Municipal d’Associacions Veïnals per tal 
d’accedir a la condició de beneficiari o entitat col·laboradora, i complimentar la 
declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions de l’article 13 de la 
Llei General de Subvencions per poder accedir a la condició d’entitat col·laboradora o 
beneficiària. 

 

ASSOCIACIONS ARTICLE 236 ROF 

Els articles 232 a 235 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals (d’ara endavant ROF) reconeixen els següents drets de les 
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials  dels veïns. 

El dret a que L’Ajuntament puga  subvencionar econòmicament a les associacions per 
a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, tant pel que fa referència 
a les despeses generals com a les activitats que realitzen. 

El dret a que aquestes associacions puguen accedir a l’ús de mitjans públics municipals, 
especialment els locals i els mitjans de comunicació, amb les limitacions que imposa la 
coincidència de l’ús per part de diverses d’aquestes o pel propi Ajuntament, i seran 
responsables del tracte donat a les instal·lacions. 

Sense perjudici el dret general d’accés a la informació municipal reconegut als veïns en 
general, les entitats esmentades, gaudiran, sempre que ho sol·liciten expressament dels 
següents drets: 

a) Rebre al seu domicili social  les convocatòries dels òrgans municipals que 
celebren en sessions públiques quan en l’ordre del dia figuren qüestions 
relacionades amb l’objecte social de l’entitat. En els mateixos supòsits rebran 
les resolucions i acords adoptats pels òrgans municipals.  

b) Rebre les publicacions periòdiques o no, que edite l’Ajuntament, sempre que 
resulten d’interès per a l’entitat, atenent el seu objecte social. 

Disposa l’article 236 del ROF, que els drets reconegut a les associacions veïnals per a 
la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns esmentats, que es troben als 
articles 232 a 235 d’aquest Reglament, solament seran exercitables per aquelles que 

es troben inscrites al Registre Municipal d’Associacions Veïnals. 

El Registre Municipal d’Associacions Veïnals permet a l’Ajuntament conèixer el nombre 
d’entitats existents al municipi, les seues finalitats i representativitat, als efectes de 
possibilitar una correcta política municipal de foment de l’associacionisme veïnal. El 
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Registre Municipal es portarà en la Secretaria General de la Corporació i les seues 
dades seran públiques. 

Aquest Registre és independent  del Registre General d’Associacions en el quals, així 
mateix han de figurar inscrites totes elles. 

Podran obtindré inscripció al Registre Municipal d’Associacions Veïnals aquelles 
associacions l’objecte de les quals sigua la defensa, foment, o millora dels interessos 
generals o sectorials dels veïns del municipi  i, en particular, les associacions de veïns 
d’un barri o districte, les de pares d’alumnes, les entitats culturals, esportives, 
recreatives, juvenils, sindicals, empresarials, professionals, i qualsevol altra semblant. 

Les inscripcions al Registre Municipal es realitzaran a sol·licitud de les associacions 
interessades, que hauran d’aportar les següents dades:  

a) Estatuts de l’associació. 

b) Nombre d’inscripció en el Registre General d’Associacions i en altres Registre 
públics. 

c) Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius. 

d) Domicili social. 

e) Pressupost de l’any en curs.  

f) Programa d’activitats de l’any en curs. 

g) Certificació del nombre de socis. 

 

En el termini de 15 dies des de la sol·licitud d’inscripció, i llevat que aquest s’hagués 
d’interrompre per la necessitat d’aportar documentació no inclosa inicialment, 
l’Ajuntament notificarà a l’associació el seu nombre d’inscripció, o a partir d’aquest 
moment es considerarà d’alta a tots els efectes. 

Les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre tota modificació de les 
dades dintre del mes següent al que es produisca. El pressupost i programa anual 

d’activitats en comunicaran en el mes de gener de cada any. 

L’incompliment d’aquestes obligacions donarà lloc a que l’Ajuntament puga donar de 
baixa  a l’associació en el Registre. 

 

CONDICIÓ DE BENEFICIARIA ARTICLE 13 LGS 

La Llei General de Subvencions, a l’article 13 disposa els requisits per obtindré la 
condició de beneficiari o d’entitat col·laboradora. 

Podrà obtindré la condició de beneficiaria o d’entitat col·laboradora les persones o 
entitats que es troben en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en 
les que concòrroguen les circumstàncies previstes a les bases reguladores i en la 
convocatòria.  
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Pel contrari, no podran obtindré aquesta condició per rebre subvenció, les persones o 
entitats que es troben en alguna de les següents circumstàncies, llevat que per la 
naturalesa de la subvenció s’exceptue per la seua normativa reguladora: 

a) Haver sigut condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 
possibilitat d’obtindre subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, 
suborn, malversació de cabals  públics, tràfic  d’influències, fraus i exaccions il·legals o 
delictes urbanístics. 

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver sigut declarats insolvents el 
qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, llevat que en aquest haja adquirit 
l’eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitats 
d’acord a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que s’haja conclòs el període 
d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. 

c) Haver donat lloc, per causa de la que hagueren  sigut declarats culpables, a la 
resolució ferma de qualsevol contracte amb l’Administració. 

d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells 
que ostenten la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits 
de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’Alt càrrec de l’Administració 
General de l’Estat, de la Llei Orgànica  5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, en els termes establerts en la mateixa o en la normativa autonòmica que regule 
aquestes matèries.  

e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàies o enfront  la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determine 
reglamentàriament, 

f) Tindre la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a 
paradís fiscal. 

g) No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions 
en els terminis que reglamentàriament es determinen. 

h) Haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat 
d’obtindre subvencions d’acord amb aquest o altres lleis que així ho establisquen. 

i) No podrà accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes a l’article 11.3, 
paràgraf segon quan concórrega alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels 
seus membres. 

j) Les prohibicions d’obtindre subvencions afectaran també a aquelles persones que, per 
raó de les persones que regeixen o d’altres circumstàncies, puguen presumir-se que són 
continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses en 
les que hagueren concorregut aquelles. 

En cap cas podran obtindré condició de beneficiària o entitat col·laboradora de les 
subvencions regulades en aquesta llei les associacions incurses en les causes de 
prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 
de març, reguladora del Dret d’Associació. 
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Tampoc podran obtindré la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les 
associacions respecte de les quals s’haguera suspès el procediment administratiu 
d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del que disposa 
l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant que no  recaiga resolució judicial ferma 
en virtut de la qual puga practicar-se la inscripció en el corresponent registre. 

Les prohibicions que es contenen en els apartats b), d), e), f), h), i), i j) i respecte de la 
llei d’associacions s’apreciaran de forma automàtica i subsistiran mentre concórreguen 
les circumstàncies que, en cada cas, les determinen. 

Les prohibicions de l’apartat a) i h) d’aquest article s’apreciaran de forma automàtica. 
L’abast de la prohibició serà el que determine la sentència o resolució ferma. En el seu 
defecte, l’abast es fixarà d’acord amb el procediment determinat reglamentàriament, 
sense que puga excedir de cinc anys en cas de que la prohibició no derive de sentència 
ferma. L’apreciació o abast de la prohibició continguda en l’apartat c) es determinarà 
d’acord amb que el s’estableix en l’article 21, en relació amb l’article 20.c) del text refós 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2002, de 16 de juny. 

La justificació per part de les persones o entitats de no estar incursos en les 

prohibicions per a obtindré la condició de beneficiari o entitat col·laboradora, 
assenyalades en l’art. 13.2 i 3 de LGS, podran realitzar-se mitjançant testimoni judicial, 
certificats telemàtics o transmissions de dades, d’acord amb el que estableix la 
normativa reglamentaria que regula la utilització de tècniques electròniques, 
informàtiques, telemàtiques per l’Administració General de l’Estat o de les comunitats 
autònomes, o certificació administrativa, segons els casos, i quan l’esmentat document 
no pugui ser expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració 

responsable atorgada davant d’una autoritat administrativa o notari públic. 

 
 




