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BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE 

SUBVENCIONS A ENTITATS CIUTADANES I GRUPS ESTABLES DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES EN L’ÀMBIT DE L’ESPORT 

DURANT L’ANY 2019 
 

 
1. OBJECTE 
 

L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions a entitats 
ciutadanes i grups estables, per tal de donar suport a les activitats que 

realitzin les agrupacions sense ànim del lucre del municipi. Així mateix, 
aquestes bases tenen per objecte la regulació del règim jurídic i del 
procediment que cal seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i 

pagament de subvencions a les entitats per part de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries. 

 
Les activitats subvencionades faran referència al següent àmbit: 
 

- ESPORTS 
 

 
2. BENEFICIARIS 
 

Podran sol·licitar subvencions: les Entitats Ciutadanes i Grups Estables 
(grups de persones físiques) sense ànim de lucre que promoguin activitats 

esportives amb finalitat d’interès general per a les quals es demana la 
subvenció i que reuneixin els requisits següents: 
 

• Estar inscrits al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i Grups 
Estables de Castelló d’Empúries.    

• Desenvolupar la seva activitat a Castelló d’Empúries, i tenir la seu 
oficial en el terme municipal.  

• Treballar en els àmbits per als quals es demana subvenció. 

• Disposar de l’estructura suficient per garantir el compliment dels 
objectius/activitats als quals es destinarà la subvenció. 

• Estar al corrent de les obligacions fiscals amb aquest ajuntament i no 
ser deutors al mateix per qualsevol altre concepte no tributari.  

• Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
• Haver justificat les subvencions rebudes en exercicis anteriors. 
• No podran se beneficiaris de la subvenció les persones que es trobin 

en qualsevol supòsit dels establerts en l’art. 13 a la Llei  38/2003 de 
17 de novembre, General de Subvencions.  

• No haver demanat ni rebut ajuts i/o subvencions per aquest mateix 
concepte d'altres administracions o entitats. 
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3. SOL·LICITUDS 

 
3.1. Lloc: Les entitats hauran de presentar les sol·licituds de subvenció als 

registres d’entrada municipals de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
(OMAC del Centre Històric i OMAC d’Empuriabrava). Així mateix, també 

podran presentar-les per qualsevol altre mitjà dels previstos a la llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  

 
3.2. Termini: El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils 

a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona. 
 

3.3. Documentació: Els peticionaris hauran de presentar els següents 
documents segons annexos que formen part de les presents bases: 

 
• Models normalitzats en què es sol·liciti la subvenció, on hi consti:  
a) Programa detallat de l’activitat o activitats anuals a realitzar i per a la 

qual se sol·licita subvenció, les dates de realització, el lloc on es 
portarà a terme, objectius i pressupost estimatiu d’ingressos i de 

despeses previstes. 
b) Declaració responsable de: 

• no haver obtingut subvencions per a la  mateixa finalitat i  

• compromís de comunicar a l’Ajuntament les que s’obtinguin en el 
futur  

• complir les condicions de la subvenció. 
• estar al corrent de les obligacions fiscals amb aquest ajuntament i 
no ser deutors al mateix per qualsevol altre concepte no tributari.  

• conforme l’entitat disposa d’una assegurança de responsabilitat 
civil. 

• estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social. 

• estar inscrit al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i Grups 

Estables 
c) Número de compte bancari del beneficiari per al cobrament de la 

subvenció. Aquest número es justificarà amb el full de dades 
bancàries del beneficiari degudament formalitzat per a l’entitat 

financera corresponent. 
 

• Documents justificatius per valorar criteris assignació puntuació. Per 

exemple: llistat de jugadors, titulacions tècnics, cartells d’activitats 
puntuals, import quota (justificant).... 

 
En el cas de Grups Estables (grup de persones), a més de la documentació 
que figura en l’apartat anterior, s’haurà de presentar un document en virtut 
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del qual les persones que formen part del grup declaren la seva pertinència 

a aquest i nomenen una persona que els representi.  
 

La presentació dels documents esmentats serà condició necessària per a la 
tramitació de la sol·licitud. 

 
Les Bases Específiques reguladores d’aquesta Convocatòria de Subvencions 
es poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament: 

http://www.castello.cat. 
 

En el cas que la documentació fos incorrecta o incompleta, l’Ajuntament 
reclamarà la rectificació o la informació necessàries. Si en el termini de deu 
dies hàbils l’interessat no fa la rectificació demanada, se’l tindrà per desistit 

en la seva petició. 
 

Excepcionalment, quan hi concorrin circumstàncies objectives que  
aconsellin una resolució urgent, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, pot 
concedir la subvenció fora dels terminis previstos, sempre que hi hagi 

dotació pressupostària, el peticionari reuneixi els requisits previstos, s’emeti 
informe tècnic justificatiu, i l’acord sigui adoptat per l’òrgan competent. 

 
 
4. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 

 
La dotació màxima a subvencionar és de 40.000,00 euros, que es financen 

amb càrrec a la partida pressupostària número 14 341 48021 “Foment de 
l’associacionisme esportiu i promoció de l’esport federat”, del pressupost 
municipal corresponent a l’exercici 2019. 

 
L’import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions concedides 

amb la mateixa finalitat per altres administracions públiques, no podrà 
ultrapassar el cost de l’obra o activitat subvencionada. 
 

Com a regla, l’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de 
l’obra o activitat subvencionada. En els casos en què s’ultrapassi aquest 

límit, en l’expedient s’haurà de justificar la necessitat de fer-ho. 
 

 
5. ACTIVITATS OBJECTE DE SUBVENCIÓ  
 

Les activitats subvencionades han de correspondre a l’àmbit d’activitat de la 
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, i enquadrades 

en els tipus següents: 
 

A. Promoció de l’esport de base federat.  
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B. Promoció de l’esport federat  

C. Promoció de l’activitat física i l’esport femení.  
D. Organització d’activitats esportives puntuals i/o temporals. 

E. Formació de tècnics i directius esportius. 
F. Promoció de l’activitat física i l’esport en sectors socials amb 

característiques especials: discapacitats, tercera edat, etc.  
G. Promoció de l’esport d’elit. 
H. Ajuts per a la unificació d’entitats esportives.  

 
 

A. PROMOCIÓ DE L’ESPORT DE BASE FEDERAT.  
Destinataris:   

• Clubs, entitats i associacions esportives de Castelló d’Empúries 

que promocionin l’esport federat per a nens i nenes entre 6 i 
16 anys. 

Objectius:  
• Consolidar la base esportiva de les entitats esportives. 
• Potenciar la pràctica esportiva de base, amb criteris educatius i 

formatius, a part dels competitius.     
Tipus d’activitats:   

• Regulars, amb caràcter anual, bàsicament.     
Requisits: 

• Desenvolupar la seva activitat com a entitat, club o associació 

esportiva  a Castelló d’Empúries, i radicar la seu oficial en el 
seu terme municipal. 

Quantia de la subvenció: 
• Fins a un màxim d’un 50% del pressupost total del projecte o 

activitat esportiva presentada.   

 
 

B. PROMOCIÓ DE L’ESPORT FEDERAT. 
Destinataris:   

• Clubs, entitats i associacions esportives de Castelló d’Empúries 

que competeixin en federacions esportives oficials.     
Objectius:   

• Promoure la cohesió social i esportiva.     
• Donar a conèixer la realitat esportiva federada de Castelló 

d’Empúries. 
• Mantenir i millorar la tècnica i el nivell esportiu dels/les 

jugadores, així com la seva condició física.        

• Intercanviar experiències amb altres esportistes, aprenent i 
divertint-se tot competint. 

Requisits: 
• Desenvolupar la seva activitat a Castelló d’Empúries, i radicar 

la seva  seu oficial en el seu terme municipal. 
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• Clubs, entitats i associacions esportives que organitzin 

activitats de temporada amb transcendència i representativitat 
a nivell local o supramunicipal. 

Tipus d’activitats:   
• Contínues o regulars i anuals.       

Quantia de la subvenció: 
• Fins a un màxim d’un 50% del pressupost total del projecte o 

activitat esportiva presentada.   

 
 

C. PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT FEMENÍ.      
Destinataris:   

• Clubs, entitats i associacions esportives de Castelló d’Empúries 

que promocionin l’esport per a les dones de totes les edats. 
Objectius:  

• Potenciar la pràctica esportiva de les esportistes femenines en 
totes les vessants: educativa, formativa, recreativa, 
competitiva.     

Tipus d’activitats:   
• Regulars, amb caràcter anual, principalment.       

Requisits: 
• Desenvolupar la seva activitat a Castelló d’Empúries, i radicar 

la seva  seu oficial en el seu terme municipal. 

Quantia de la subvenció: 
• Fins al 100% del pressupost total del projecte o activitat 

esportiva presentada, segons cada cas.   
 
 

D. ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES PUNTUALS 
I/O TEMPORALS. 

Destinataris:   
• Clubs, entitats i associacions esportives de Castelló d’Empúries 

que organitzin activitats esportives puntuals adreçades a tota 

la població.     
Objectius:    

• Donar a conèixer la realitat esportiva de Castelló d’Empúries. 
• Millorar la tècnica i el nivell esportiu dels/les practicants.     

• Intercanviar experiències amb altres esportistes.     
• Promoure la pràctica esportiva, en totes les seves vessants: 

recreativa, competitiva, formativa, en èpoques de vacances i/o 

temps lliure en general. 
Tipus d’activitats:   

• De durada puntual: entre 1 i 2 dies i 1 setmana.                    
• De durada temporal: entre 1 setmana i 2 mesos.       

Quantia de la subvenció: 



6 

 

• Fins a un màxim d’un 50% del pressupost total del projecte o 

activitat esportiva presentada.   
 

 
E. FORMACIÓ DE TÈCNICS I DIRECTIUS ESPORTIUS.       

Destinataris:  
• Clubs, entitats i associacions esportives de Castelló d’Empúries 

per a la formació d’entrenadors, monitors esportius, àrbitres, 

delegats o membres de les juntes directives que acreditin 
pertànyer i/o estar en actiu en algun dels clubs, entitats i 

associacions esportives de Castelló d’Empúries. 
Objectius:    

• Formar tècnics i directius esportius.     

• Augmentar els coneixements en l’àmbit de les ciències de 
l’esport: psicologia de l’esport, didàctica, metodologia, teoria 

de l’entrenament, anatomia, fisiologia, etc. 
Requisits:   

• Es subvencionaran els cursos amb reconeixement oficial,  és a 

dir, els acreditats per l’Escola Catalana de l’Esport, per la 
Diputació de Girona, pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà o 

per les Federacions Esportives Catalanes.  
• Desenvolupar la seva activitat dintre una entitat, club o 

associació esportiva de Castelló d’Empúries i que radiqui la seu 

oficial en el seu mateix terme municipal. 
Quantia de la subvenció: 

• Fins a un màxim d’un 50% del pressupost total del projecte o 
activitat formativa presentada. 

 

 
F. FOMENT I PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT 

EN SECTORS SOCIALS AMB CARACTERÍSTIQUES 
ESPECIALS: DISCAPACITATS, TERCERA EDAT, ETC. 

Destinataris:   

• Clubs, entitats i associacions esportives de Castelló d’Empúries 
que fomentin l’esport per a la gent gran i discapacitats. 

Objectius:    
• Potenciar la pràctica esportiva amb la finalitat de millorar la 

qualitat de vida dels col·lectius en qüestió. 
• Promoure l’activitat física com a eina d’integració i/o adaptació 

social.     

Tipus d’activitats: 
• Regulars, amb caràcter continu i anual. 

Quantia de la subvenció: 
• Fins al 100% del pressupost total del projecte o activitat 

esportiva presentada, segons cada cas.   
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G. PROMOCIÓ DE L’ESPORT D’ELIT. 

Destinataris:  
• Activitats esportives puntuals i/o temporals d’alt nivell. 

Objectius:    
• Col·laborar en l’organització d’activitats esportives puntuals i/o 

temporals d’alt nivell per tal que tots els nostres esportistes 

locals tinguin una referència esportiva de qualitat.    
• Donar a conèixer el municipi de Castelló d’Empúries.   

• Potenciar i difondre la imatge del municipi. 
Tipus d’activitats:   

• Proves i activitats esportives les quals tinguin representativitat 

supramunicipal i projecció nacional, estatal i/o internacional.  
• Totes aquelles que ofereixin espectacle esportiu de qualitat i 

tinguin repercussió important als mitjans de comunicació. 
Quantia de la subvenció: 

• Fins a un màxim d’un 50% del pressupost total del projecte o 

activitat esportiva presentada. 
 

 
H. AJUTS PER A LA UNIFICACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES. 

Destinataris:   

• Clubs, entitats i associacions esportives de Castelló d’Empúries. 
Objectius:     

• Crear estructures esportives potents.     
• Vertebrar el sistema esportiu local. 

Requisits:    

• Presentar projecte de fusió i ésser considerat de vàlua i interès  
municipal i esportiu. 

• Desenvolupar la seva activitat com a entitat, club o associació 
a Castelló d’Empúries, i radicar la seu oficial en el seu terme 
municipal. 

Quantia de la subvenció: 
• Fins a un màxim d’un 100% del pressupost total del projecte o 

activitat esportiva presentada. 
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6. CRITERIS PER A L’ASSIGNACIÓ DE SUBVENCIONS 

 
Esportistes i/o participants 
empadronats al municipi de Castelló 
d'Empúries. 

  
  

Total d'esportistes federats i/o que 
participin en competicions 

  Percentatge Puntuació     Núm. esportistes Puntuació 

  0% - 25% 0     Entre 1 i 25 0 

  25% - 50% 1     Entre 26 i 50 10 

Variable A 50% - 75% 2   Variable B Entre 51 i 75 20 

  75% - 
100% 

3     Entre 76 i 100 30 

       Entre 101 i 150 40 

       + de 151 50 

    *Per valorar aquesta variable caldrà entregar 
una relació de tots els esportistes que compta 
el club degudament acreditats per la federació 
o bé una fotocòpia de totes les fitxes. 

 
 
Quota anual mitjana que paguen el conjunt 
dels/les esportistes de cada club, entitat o 
associació esportiva, o inscripció dels/les 
participants a l’activitat o prova 

 Titulació dels tècnics i directors esportius 

 
 
 
Variable C 

Quota anual 
mitjana 

Puntuació   
 
 
Variable D 

Percentatge Puntuació 

Més de 401 € 0  0 - 25 % 0 
Entre 301 i 400 € 1  26 - 50% 1 

Entre 201 i 300 € 2  51 - 75% 2 

Menys de 200 € 3  76 - 100% 3 

* S’entén per quota anual mitjana el sumatori de tots 
els imports mensuals fixes cobrats als/les esportistes 
* Per valorar aquesta variable caldrà entregar un 
document acreditatiu de la quota percebuda 
(justificant bancari...) 

  

 
Total d'esportistes femenines federades  Organització d'activitats puntuals d’interès públic 

 
 
Variable E 

Percentatge Puntuació   
 
Variable F 

Núm. activitats Puntuació 

0 – 25 % 0  0 0 

25 – 50 % 2  Entre 1 i 2 1 

Més del 50% 4  3 o + 2 

* Per aquesta variable caldrà entregar una 
relació de tots els esportistes que compta el 
club degudament acreditat per la federació o 
bé una fotocòpia de totes les fitxes. 

*Per valorar aquesta variable caldrà entregar documents 
acreditatius d’haver programat activitats puntuals 
(cartells...) relacionades amb l’activitat de l’entitat 

 
Promoció de l'activitat física i l'esport en sectors 
socials amb característiques especials: discapacitats 
físics, disminuïts psíquics, 3era edat … 

  
Fusió de dos clubs 

 
 
 
 
 
Variable G 

Tipologia de la oferta Puntuació   
 
Variable H 

 
Un projecte de fusió es 
premiarà amb 8 punts 

Oferta no dirigida a 
col·lectius amb 
característiques 
especials  

 
0 

 

Part de l'oferta dirigida 
a col·lectius amb 

 
2 
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característiques 
especials 

Totalitat de l'oferta 
dirigida a col·lectius 
amb característiques 
especials 

 
4 

   

 
   

Total de socis de l’entitat (massa social) 

  Percentatge Puntuació 

  Entre 1 i 25 0 

  Entre 10 i 
50 

1 

Variable J Entre 51 i 
100 

2 

 Entre 101 i 
150 

3 

  Més de 151 4 
 

*Per valorar aquesta variable caldrà entregar una  
relació de tots els socis al corrent de pagament amb  
que compta el club.  
 
PUNTUACIÓ MÀXIMA POSSIBLE: 84 punts 
PUNTUACIÓ MÍNIMA POSSIBLE: 0 punts  
 

 
• Grau de concreció, projecció i consolidació del projecte esportiu 

d’acord a l’àmbit d’activitat de la Regidoria d’Esports = fins a 16 
punts  

 
 
7. ÒRGANS COMPETENTS. 

 
1. Instrucció: l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 

2. Debat, anàlisi i proposta: la Comissió Qualificadora. 
3. Resolució de la concessió: L’òrgan competent de l’Ajuntament que en 

funció de la quantitat subvencionada de conformitat amb els articles 21 i 

22 de la Llei de Bases de Règim Local 7/1985. 
 

 
8. PROCEDIMENT 
 

El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim 
de concurrència competitiva mitjançant la comparança de les sol·licituds 

presentades, a fi d’establir una prelació entre les mateixes d’acord amb els 
criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la 
convocatòria, i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dintre del 

crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació 

Àmbit dels desplaçaments en relació a la 
competició 

  Percentatge Puntuació 

  Comarcal 0 

  Provincial 1 

Variable K Nacional 2 

  Estatal o 
europeu 

3 
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dels citats criteris. La consegüent proposta d’atorgament de subvenció se 

sotmetrà a coneixement d’una comissió qualificadora que la validarà i la 
sotmetrà a coneixement de la Junta de Govern Local per a la seva 

aprovació. 
 

La comissió qualificadora estarà formada per: 
 
President:  L’Alcalde. 

Vocal 1:  Regidor d’esports. 
Vocal 2:  Directora Tècnica dels Serveis a la Ciutadania. 

Secretari:  Administratiu/va del departament de gestió de subvencions. 
 
 

9. RESOLUCIONS 
 

La resolució de les sol·licituds presentades es farà mitjançant acord de la 
Junta de Govern Local, que s’adoptarà en el termini màxim de 3 mesos a 
comptar des de l’endemà de la finalització del termini per a presentar 

sol·licituds i es farà d’acord amb l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. Sense perjudici de l’anterior i de 

l’obligació de l’Ajuntament de resoldre de forma expressa totes les 
sol·licituds presentades, una vegada transcorreguts 6 mesos des de l’inici 
del procediment, sense haver rebut la notificació de la resolució als 

interessats, s’ha entendre la petició desestimada per silenci administratiu. 
 

 
10. TERMINI D’EXECUCIÓ DELS PROJECTES 
 

Els projectes presentats s’han de desenvolupar, preferentment, de l’1 de 
gener al 31 de desembre de l’exercici corresponent. Les entitats poden 

presentar sol·licituds un cop a l'any, dintre del termini de convocatòria i per 
un sol projecte o bé per una programació anual. 
 

 
11. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

 
Els beneficiaris de la subvenció hauran de signar l’acceptació de la 

subvenció aprovada per l’òrgan corresponent, en el termini de dos mesos a 
comptar des de la notificació de l’acord de la seva concessió. 
 

 
12. OBLIGACIONS DEL SOL·LICITANT 
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L’entitat o el col·lectiu que demani la subvenció s’haurà de comprometre a 

oferir, com a mínim, una activitat gratuïta a la Regidoria d’Esports dintre de 
la seva programació anual. 

 
En tota la documentació impresa o emesa de publicitat per mitjans escrits o 

audiovisuals es farà constar el lema “amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Castelló d’Empúries”.  
 

A tal efecte, aquesta Regidoria lliurarà un original del logotip que caldrà 
reproduir exactament en tot el material imprès de propaganda (cartells, 

pancartes, programes de mà, vestuari, etc.). 
 
 

13. FORMA DE PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ 
 

La tramitació del pagament de les subvencions s’iniciarà a partir de la 
presentació de tota la documentació requerida a la convocatòria i desprès 
de la resolució de la Junta de Govern Local. 

 
Es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant 

justificants de part de l’obra o activitat efectuada. 
 
El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació, 

s’efectuarà en casos puntuals que s’hauran d’explicitar en les bases 
específiques o en l’acte de concessió. En aquest cas el termini per presentar 

les justificacions serà el que s’hagi establert a les corresponents bases 
específiques o a l’acte de concessió. 
 

En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà 
efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del 

beneficiari. 
 
En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es podran 

exigir garanties als perceptors, per assegurar que s’efectua la totalitat de 
l’obra o activitat subvencionada i, que es compleixen els objectius de la 

subvenció. 
 

Per a justificar les subvencions rebudes les entitats beneficiàries hauran de 
presentar una relació de factures que justifiquin les despeses generades 
durant l’execució del projecte o programa subvencionat, abans del 31 de 

març de l’any següent al de l’atorgament de la subvenció, així com aquells 
requisits de justificació establerts a l’ordenança general reguladora de 

l’atorgament de subvencions a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries vigent. 
En la convocatòria específica de la subvenció es podran exigir requisits 
addicionals de justificació segons la naturalesa de la subvenció. 
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En el cas que una entitat no justifiqui correctament la subvenció rebuda 
haurà de procedir al reintegrament de la part no justificada d’acord amb el 

percentatge subvencionat de l’activitat. 
 

L’entitat beneficiària tindrà l'obligació de retornar la subvenció concedida 
per l’Ajuntament quan: 

a. S’hagin falsejat les condicions exigides per aquestes bases, o bé 

quan s’hagin amagat aquelles que haguessin impedit la seva 
concessió. 

b. Per incompliment total de l’objectiu de l’activitat o del projecte. 
c. Per incompliment del deure de justificar en els terminis establerts, 

sempre que no s’hagi sol·licitat una pròrroga degudament motivada 

i l'hagi aprovat l’òrgan competent. 
d. Per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de 

control financer. 
e. Altres supòsits establerts a la Llei 38/2003 de 17 de novembre, 

General de Subvencions. 

 
En cas de no fer efectiu el reintegrament, l’entitat no es podrà presentar a 

una nova convocatòria d’atorgament fins que no hagi solventat aquesta 
causa d’exclusió. 
 

 
14. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 
Qualsevol modificació essencial en el projecte s'ha de comunicar a 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.  

 
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries pot fer auditories o altres 

comprovacions a l’empara d’aquestes bases, a les entitats que hagin rebut 
subvenció. 
 

Les subvencions tindran caràcter voluntari i no generaran en cap cas dret 
respecte a peticions posteriors, no essent invocables com a precedent. 

 
L’Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, 

laboral o de qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què restin 
obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions 
atorgades. 

 
  

15. DISPOSICIÓ FINAL 
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En tot el no previst en aquesta normativa serà d’aplicació l’ORDENANÇA 

GENERAL REGULADORA DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES aprovada definitivament pel ple 

de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, en sessió ordinària de 25/03/2010, 
i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que 

fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques. 
 
 

 
 

Salvi Güell i Bohigas 
Alcalde - President 
 

Castelló d’Empúries, a 6 de juny de 2019 
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Annex 1     SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ANY 2019 

 
Nom o raó social: ______________________________________________ 

CIF:___________________Carrer o plaça:__________________________ 
Núm._______, Localitat:____________________Codi Postal:___________, 

Telèfon:_________________________Fax:_________________________ 
Representada per la persona física que s’esmenta tot seguit, la qual actua 
en qualitat de _________________________________________________ 

 
Representant legal 

Nom i Cognoms: _______________________________________________ 
CIF:___________________Carrer o plaça:__________________________ 
Núm._______, Localitat:____________________Codi Postal:___________, 

Telèfon:_________________________Fax:_________________________ 
 

 
EXPOSA 
 

Que assabentat/da de la convocatòria de subvencions per a l’any 2016, i 
reunint els requisits per a poder ser beneficiari/a de subvencions, exigits en 

la base segona de la convocatòria, i acceptant les bases de la convocatòria 
de subvencions, s’adjunta a la present la següent documentació: 
 

  Model normalitzat en què es sol·liciti la subvenció (annex 1) 
 Projecte detallat de l’activitat o activitats anuals a realitzar i per a la qual 

se sol·licita subvenció, les dates de realització, el lloc on es portarà a terme, 
i objectius. 

 Pressupost estimatiu d’ingressos i de despeses previstes (annex 2). 

 Declaració responsable de (annex 3): 
• no haver obtingut subvencions per a la  mateixa finalitat   

• compromís de comunicar a l’Ajuntament les que s’obtinguin en el 
futur 

• complir les condicions de la subvenció. 

• estar al corrent de les obligacions fiscals amb aquest ajuntament i 
no ser deutors al mateix per qualsevol altre concepte no tributari.  

• estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social. 

• conforme l’entitat disposa d’una assegurança de responsabilitat civil. 
• conforme l’entitat està inscrita al Registre Municipal d’Entitats 

Ciutadanes i Grups Estables. 

 Full de dades bancàries degudament formalitzat per a l’entitat financera 
corresponent. 

 Altres 
____________________________________________________________
_ 
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En el cas de Grups Estables (grup de persones),  

 
 Document en virtut del qual les persones que formen part del grup 

declaren la seva pertinència a aquest i nomenen una persona que els 
representi. (annex 4) 

 
Per tot això, 
 

SOL·LICITA 
 

Que sigui admesa la present sol·licitud i que li sigui concedida una 
subvenció de ________________________ €, sobre la despesa total 
prevista per les activitats a realitzar. 

 
Castelló d’Empúries, _________ de _____________________ de 2016 

 
 
Signatura del Representant 

 
 

Sr. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES 
 
 

 
 

 
 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ 

 
La persona que subscriu aquesta sol·licitud reconeix que no s'adjunten els 
documents exigits per aquesta convocatòria que s'assenyalen amb un 

CERCLE en el  full de documentació que cal adjuntar.  
 

D’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, disposa d’un termini de 10 
dies a comptar des d’aquesta presentació  per completar la documentació 

que manca, amb advertiment que si així no ho efectua es procedirà a tenir-
la per desistida de la seva pretensió i a dictar la corresponent resolució 
d'arxiu de conformitat amb l'article 42.1 de la Llei 30/1992. 

 

 
Castelló d’Empúries, data  
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Signatura de la persona sol·licitant  
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ANNEX 2. PROJECTE D’ACTIVITATS I PRESSUPOST  

 
 

 
Nom o raó social: ______________________________________________ 

CIF:___________________Carrer o plaça:__________________________ 
Núm._______, Localitat:____________________Codi Postal:___________, 
Telèfon:_________________________Fax:_________________________ 

Representada per la persona física que s’esmenta tot seguit, la qual actua 
en qualitat de _________________________________________________ 

 
Representant legal 
Nom i Cognoms: _______________________________________________ 

CIF:___________________Carrer o plaça:__________________________ 
Núm._______, Localitat:____________________Codi Postal:___________, 

Telèfon:_________________________Fax:_________________________ 
 
 

DADES DEL PROJECTE 

Títol:________________________________________________________
________ 

Descripció:____________________________________________________
________ 

 
Àmbit territorial d’actuació: 
( ) Local ( ) Autonòmic ( ) Estatal 

 
OBJECTIUS i JUSTIFICACIÓ 

 
 Promoció de l’esport de base federat.  
 Promoció de l’esport federat.  

 Promoció de l’activitat física i l’esport femení.  
 Organització d’activitats esportives puntuals i/o temporals. 

 Formació de tècnics i directius esportius. 
 Promoció de l’activitat física i l’esport en sectors amb característiques 

especials. 

 Promoció de l’esport d’elit. 
 Ajuts per a la unificació d’entitats esportives.  

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
__________________________________ 
 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA 

 
____________________________________________________________

________ 
____________________________________________________________

________ 
____________________________________________________________
________ 

 
CALENDARI D’EXECUCIÓ 

 

____________________________________________________________
________ 

____________________________________________________________
________ 
____________________________________________________________

________ 
 

RESUM ECONÒMIC 

 
____________________________________________________________

________ 
____________________________________________________________

________ 
____________________________________________________________
________ 

 
(L’Ajuntament es reserva la facultat de poder exigir els documents 

comptables i legals acreditatius de les dades ) 
 
Ingressos                      Concepte                           Euros 

_________________ _________________ ________________ 

_________________ _________________ ________________ 

_________________ _________________ ________________ 

_________________ _________________ ________________ 

_________________ _________________ ________________ 

_________________ _________________ ________________ 
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Total ________________ 

 

Despeses                          Concepte                              Euros 

_________________ _________________ ________________ 

_________________ _________________ ________________ 

_________________ _________________ ________________ 

_________________ _________________ ________________ 

_________________ _________________ ________________ 

_________________ _________________ ________________ 

Total ________________ 

 

TOTAL INGRESSOS                  DESPESES                 ROMANENT/DÈFICIT 

_________________         _________________          ________________ 

 

IMPORT SOL·LICITAT PER AQUEST PROJECTE:__________€ 

 
Castelló d’Empúries, ________ de _______________________ de 2018 

 
Signat, 

 
 
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES 
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ANNEX 3 DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
 

Nom o raó social: ______________________________________________ 
CIF:___________________Carrer o plaça:__________________________ 

Núm._______, Localitat:____________________Codi Postal:___________, 
Telèfon:_________________________Fax:_________________________ 
Representada per la persona física que s’esmenta tot seguit, la qual actua 

en qualitat de _________________________________________________ 
 

Representant legal 
Nom i Cognoms: _______________________________________________ 
CIF:___________________Carrer o plaça:__________________________ 

Núm._______, Localitat:____________________Codi Postal:___________, 
Telèfon:_________________________Fax:_________________________ 

 
SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT DECLARO: 
 

 
• no haver obtingut subvencions per a la  mateixa finalitat  

• compromís de comunicar a l’Ajuntament les que s’obtinguin en el 
futur 

• complir les condicions de la subvenció 

• estar al corrent de les obligacions fiscals amb aquest ajuntament i 
no ser deutors al mateix per qualsevol altre concepte no tributari.  

• conforme l’entitat disposa d’una assegurança de responsabilitat civil. 
• estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat 

Social. 

• conforme l’entitat està inscrita al Registre Municipal d’Entitats 
Ciutadanes i Grups Estables. 

 
 
 

 
Castelló d’Empúries, ______ de ___________________ de 2018 

 
 

 
 
 

(signatura) 
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ANNEX  4 GRUP ESTABLE 

 
 

..................................................................., amb DI número 

......................., 

..................................................................., amb DI número 

......................., 

(...) 
 

membres del grup ................................................................. (nom del 

grup) 
 

DECLAREN 
 

1. Que han nomenat com a representat seu ..........................., amb 

DNI  número .................., als efectes d’actuar davant l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries en la convocatòria per a l’any ………. d’atorgament de 

subvencions. 
 

2. Que cap de les persones membres del grup no incorre en cap de les 

circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària 
de subvencions recollides a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 
 

3. Que cada persona membre del grup es compromet de manera 

solidària en el compliment de les obligacions que puguin correspondre al 
grup en el cas que li sigui atorgada la subvenció demanada. 

 
4. Que cada persona membre del grup es compromet a aplicar la part 

proporcional de l’import de la subvenció rebuda. 

 
Castelló d’Empúries, a ......  de .................................. de ……... 

 
Signatura de totes les persones membres del grup. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


