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1. Objecte i normativa aplicable 

1.1. L’objecte d’aquestes bases és la concessió per part de l’Ajuntament de Castellar del 
Vallès de subvencions per a facilitar el desplaçament a centres educatius situats fora del 
municipi per a cursar programes de formació i inserció, cicles formatius de grau mig o 
superior, d’especialitats que no estiguin ofertades en el municipi, o estudis universitaris. 

 

1.2. Les subvencions que regulen aquestes bases es regeixen per: 

-  La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

-  El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions. 

-  La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 

-  El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

-  El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

-  El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

-  El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

 

 

2. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries 

Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions regulades per aquestes 
bases les persones físiques que reuneixin els requisits següents: 

a)  Tenir una edat entre 16 i 25 anys. 

b)  Estar empadronat/ada en el municipi de Castellar del Vallès com a mínim dotze 
mesos abans de sol·licitar la subvenció. 

c)  Estar matriculat/ada per a cursar estudis d’algun dels nivells següents, d’especialitats 
que no estiguin ofertades a Castellar del Vallès: 

i) programes de formació i inserció; 

ii) cicles formatius de grau mig; 

iii) cicles formatius de gran superior; 

iv) graus universitaris. 

d)  Haver abonat els drets de matrícula corresponents al curs escolar per al qual es 
sol·licita la subvenció. 

e)  No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès. 

f)  Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat 
Social. 

g)  No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de beneficiari 
de conformitat amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
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3. Forma i termini de presentació de les sol•licituds 

3.1. Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de l’ajuntament, en el 
termini que es fixi a la convocatòria. 

3.2. La sol·licitud, als efectes d’aquesta subvenció, haurà de presentar-se acompanyada 
de la documentació següent: 

a)  Sol·licitud en el formulari normalitzat que es pot obtenir al Servei d’Atenció 
Ciutadana o a la pàgina web de l’ajuntament (www.castellarvalles.cat) 

b)  Còpia del document identificatiu (document nacional d’identitat, targeta de residència 
o número d’identificació de persones estrangeres, o passaport) de la persona que 
sol·licita la subvenció. 

c)  Còpia del document acreditatiu d’haver formalitzat la matrícula en els estudis que 
donen dret a obtenir la subvenció, i del document acreditatiu d’haver realitzat el 
pagament. 

d)  Formulari normalitzat de dades del compte corrent on transferir la subvenció, que es 
pot obtenir al Servei d’Atenció Ciutadana o a la pàgina web de l’ajuntament 
(www.castellarvalles.cat) 

3.3. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització de la persona 
sol·licitant perquè l’ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics els 
certificats de l’Agència Tributària, de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de la 
Tresoreria municipal relatius al compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, així com l’autorització per a obtenir del padró municipal d’habitants la 
informació relativa a l’empadronament al municipi de Castellar del Vallès. 

 

 

4. Procediment de concessió 

4.1. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de 
concurrència no competitiva, atesa la seva naturalesa, per part dels serveis municipals 
de joventut, prèvia convocatòria de concurs públic aprovada per resolució de l’Alcaldia, 
mitjançant un procediment que s’iniciarà amb la sol·licitud de les persones interessades a 
que es refereix l’apartat 2 d’aquestes bases. 

4.2. La persona instructora del procediment serà la persona titular de la Regidoria de 
Joventut. 

4.3. L’Alcaldia és l’òrgan competent per resoldre el procediment.  La resolució, que haurà 
de ser motivada, s’haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es 
concedeix ajut, sinó també sobre les sol·licituds que s’han de desestimar i les que s’han 
de tenir per desistides. 

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos.  
El termini es compta a partir de la finalització del termini fixat a la convocatòria per a la 
presentació de les sol·licituds. 

Les persones interessades podran entendre desestimada la seva sol·licitud de subvenció 
per silenci administratiu, si en el termini esmentat en el paràgraf anterior no reben la 
notificació de resolució del procediment. 
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5. Quantia de la subvenció 

5.1. La quantia de la subvenció serà de 100,00 euros quan el desplaçament es realitzi al 
municipi de Sabadell, i de 200,00 euros quan el desplaçament es realitzi a altres 
municipis. 

5.2. La convocatòria del procediment determinarà la quantia disponible per a la concessió 
de les subvencions que es sol·licitin en el curs escolar de referència. 

La concessió de les subvencions es farà per ordre de presentació de les sol•licituds en el 
Registre general de l’ajuntament i fins que el crèdit pressupostari s’esgoti.  Les 
sol·licituds que no s’hagin pogut atendre per no disponibilitat de crèdit pressupostari 
s’entendran desestimades. 

5.3. La subvenció és compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per 
a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, 
nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. 

 

 

6. Forma i termini de justificació 

Atès que la sol·licitud de la subvenció es produeix amb posterioritat a la matriculació en 
els estudis per als quals s’estableix l’ajut per al desplaçament al centre educatiu, no es 
requereix justificació posterior. 

 

 

7. Pagament de la subvenció 

El pagament de la subvenció es produeix un cop acordada la seva concessió. 

 

 

Disposició final 

Aquesta ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació. 


