BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A
ENTITATS ESPORTIVES QUE FOMENTIN L’ESPORT FEDERAT
1. OBJECTE
Fomentar l’esport federat
2. NATURALESA I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional,
voluntari i eventual, són revocables i reductibles en tot moment per les
causes previstes en la legislació vigent, en l’ordenança general reguladora
de l’atorgament de subvencions a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries dins
del marc de les bases d’execució del pressupost, o en aquestes mateixes
bases. Les subvencions atorgades tindran caràcter finalista, no generaran
cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es podran
al·legar com a precedent.
3. DESTINATARIS
Podran concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquest
programa les entitats o associacions sense ànim de lucre legalment
constituïdes 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 en el Registre
oficial d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport, i que
desenvolupin activitats en benefici dels seus residents en les següents
modalitats esportives: futbol, bàsquet, handbol, rugbi, cricket, hoquei,
voleibol, vòlei platja o altres esports que participin en competicions
esportives federades.
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.
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4. SOL·LICITUDS
4.1. 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.
4.2. Termini: El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils
a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial
de la Província de Girona.
4.3. Documentació: Els peticionaris hauran de presentar els següents
documents segons annexos que formen part de les presents bases:
a) Models normalitzats per la sol·licitud de la subvenció, documentació
acreditativa i annexs.
b) Certificat federació esportistes federats de la entitat en competició i
categories.
c) Declaració responsable de:
• complir les condicions de la subvenció.
• compromís de comunicar a l’Ajuntament les subvencions per la
mateixa finalitat que s’hagin obtingut o es prevegin obtenir.
• 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 en el Registre oficial d’entitats esportives del Consell Català
de l’Esport.
d) 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.
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.
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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.
5. 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 2021.
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.
6. DESPESES SUBVENCIONABLES
Es podran subvencionar les despeses derivades de la participació en els
campionats oficials, organització d’activitats esportives i de formació
tecnicoesportiva que es realitzin des de l’1 de gener al 31 de desembre o
durant la temporada esportiva que finalitza en aquest exercici.
Entre d’altres despeses, i a nivell d’exemple, podran ser objecte de
subvenció despeses pròpies de l’activitat esportiva com: les llicències
federatives, els rebuts d’arbitratge, desplaçaments a les competicions,
material esportiu no inventariable, material gràfic per la difusió de
l’activitat, material de farmaciola, tractaments mèdics o de rehabilitació
prescrits prèviament per a un facultatiu, inscripció a cursos o activitats de
formació, serveis tecnicoesportius, serveis o subministraments diversos per
l’organització de l’activitat esportiva o de formació.
També es podran subvencionar les despeses de personal, pel que fa a les
nòmines i seguretat social dels diferents entrenadors dels equips de
l’entitat.
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7. CRITERIS DE VALORACIÓ
Puntuació
màxima
A. Nombre de llicències de competició de
l'entitat
Llicències federatives
No es valoraran les llicències becades per l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries
Menys de 25 llicències
5 punts
De 25 a 50 llicències
10 punts
De 51 a 100 llicències
20 punts
De 101 a 150 llicències
30 punts
Més de 150 llicències
40 punts
Llicències escolars (Consell esportiu)
Fins a 50 llicències
5 punts
Més de 50 llicències
10 punts
B. Promoció de categories inferiors i de base
Equips federats en etapa d'iniciació (entre 8 i 12
2 punts per
anys)
equip
Equips federats en etapa de formació (entre 12 a 15 2 punts per
anys)
equip
Equips federats en etapa de desenvolupament (de 16 2 punts per
a 18 anys)
equip
C. Entrenadors i monitors
Per cada entrenador titulat
1 punt
D. Promoció de l’esport femení
Entre un 25% i un 50% d'esportistes femenines
2 punts
Més d'un 50 % d'esportistes femenines
4 punts
E. Esportistes empadronats a Castelló
d'Empúries
La valoració es realitzarà a partir de la relació detallada que presenti
l'entitat en el model establert, que es podrà verificar amb el padró
d'habitants
Entre el 50% i el 75% dels esportistes de l'entitat
empadronats a Castelló d'Empúries
2 punts
Entre el 75% i el 100 % dels esportistes de l'entitat
empadronats a Castelló d'Empúries
4 punts
F. Àmbit dels desplaçaments en relació a la
competició federada
Comarcal
1 punt
Regional (comarques gironines)
2 punts

50 punts
40 punts

10 punts

20 punts

8 punts
4 punts

4 punts

4 punts
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Nacional o estatal
G. Acords entre clubs del municipi
Acord d'afiliació
Acord de fusió

4 punts
10 punts
5 punts
10 punts
100 punts

8. PROCEDIMENT i ÒRGANS COMPETENTS
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 relació 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
dels citats criteris.
La instrucció del procediment, correspondrà, en tot cas, a l’Àrea d’Esports.
La resolució de la concessió, correspondrà, a 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.

9. RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS
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, de l’1 de gener al 31 de
desembre de l’exercici corresponent, o durant la temporada esportiva que
finalitza en aquest exercici. Les entitats poden presentar sol·licituds un cop
a l'any dintre del termini de convocatòria.
11. FORMA DE PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ
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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.
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.
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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.
12. 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.
13. DISPOSICIÓ FINAL
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 la data de signatura electrònica
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