BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT I
FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT AL MUNICIPI PER L'ANY
2019
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Seran d'aplicació a aquestes Bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei , en tot allò
que no contradigui l’esmentada Llei, l’Ordenança general de subvencions aprovada pel Ple de
l’Ajuntament el 26 de juny de 2008, així com les Bases d'execució del Pressupost municipal

1. Objecte.
L'objecte de les presents Bases és definir el conjunt de condicions i criteris per al lliurament d’ajuts
que l’Ajuntament de Bigues i Riells, té previstos per al desenvolupament i foment de l’activitat Física i
de l’Esport al municipi.
La concessió d’aquestes subvencions respon al compromís que l’Ajuntament té amb el foment de
l’activitat física i l’esport en l’àmbit escolar i en l’àmbit federat, però també dins de l’àmbit de l’esport
per a tothom i la promoció de les activitats lúdiques i recreatives.
Per aquest motiu, l’objectiu principal d’aquestes subvencions és el de donar suport a.
a) Fomentar la pràctica esportiva al municipi, sobre tot entre determinats sectors de la població
com l’esport base, la gent gran, els joves i altres col·lectius d’interès social.
b) Fomentar la formació de tècnics, directius i esportistes.
c) Fomentar les activitats puntuals promogudes des de l’entitat, des del municipi o des d’altres
administracions.
d) Cohesionar a través de l’esport i impulsar l’associacionisme al municipi
e) Recolzar la consecució d’èxits esportius.

2. Consignació pressupostària.
El pressupost màxim per cada tipus de subvenció anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
341.48010 del pressupost de l’Ajuntament de Bigues i Riells per l’anualitat 2019, amb una quantia
total de 30.000,00 euros.
Els percentatges de la consignació prevista al pressupost de cada any que es destinaran a cada
modalitat són els següents:

Tipus ajut

Percentatge

Quantitat assignada

Impacte a nivell quantitatiu i
qualitatiu de la sol·licitud
Consecució d’èxits esportius
Esportistes discapacitats o amb
necessitats educatives especials
Total pressupost

85%

25.500,00€

10%
5%

3.000,00€
1.500,00€

100%

30.000,00€

3. Quantia.
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 20% del
cost total dels projectes subvencionables, i fins a la consignació anteriorment fixada, en atenció al
valor social de la tasca que les entitats desenvolupen i que només elles poden realitzar així com
l’interès públic d'aquests projectes per al municipi.
Ajuts no econòmics: L’Ajuntament posa a disposició de les entitats i clubs esportius els següents
serveis, prèvia sol·licitud per instància general amb un mínim d’antel·lació de 20 dies:

a) Cessió de material i infraestructures: Servei de préstec de material i infraestructures de
propietat municipal que es puguin destinar a actes de les entitats, sempre que s’hagi demanat
amb la suficient antel·lació i sigui compatible la seva cessió amb altres demandes i/o
necessitats.
b) Cessió d’espais municipals: Cessió d’ús d’equipaments i espais municipals per a reunions,
activitats culturals i socials sempre que la seva cessió no interfereixi altres usos habituals i/o
concedits anteriorment.
c) Difusió d’activitats: Publicació en els canals informatius disponibles de titularitat municipal de
les activitats programades.
d) Servei de fotocòpies: màxim de 250 còpies anuals.

4. Despeses subvencionables.
Es consideren despeses subvencionables aquelles que sens cap dubte responguin a la naturalesa del
projecte subvencionat, generades directament per la seva realització, produïdes en el seu
desenvolupament i s’efectuïn durant el seu període d’execució.

5. Beneficiaris/àries.
Entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes, amb seu o delegació al municipi
de Bigues i Riells, que realitzin activitats per al desenvolupament i foment de l’activitat física i de
l’esport al municipi i que l’objectiu principal de la seva actuació sigui fomentar l’activitat física i l’esport
en qualsevol de les seves modalitats, posant especial èmfasi en l’esport base.
Les entitats que vulguin optar a les subvencions, hauran d’haver justificat convenientment les
subvencions concedides anteriorment per l’Ajuntament de Bigues i Riells

6. Sol·licituds
Tal i com estableix l’article 12 de les Bases Generals de Subvencions de l’Ajuntament de Bigues i
Riells, els sol·licitants hauran de presentar davant el Registre General de l’Ajuntament la sol·licitud
degudament complimentada, que consta de:
a) Formulari de sol·licitud signat pel/la Secretari/ària de l’entitat o el representant legal, en el
formulari normalitzat complimentat íntegrament. (annex 1)
b) Qüestionari d’informació necessària per al càlcul de la subvenció (annexos 2, 3 i 4)

7.-Documentació a aportar per a la Sol·licitud de subvenció
A la sol·licitud de subvenció cal adjuntar la documentació següent:
1. Certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat, que acrediti el següent:
 La representació legal del sol·licitant.
 L’acord de petició de la subvenció que es demana.
 Les sol·licituds/atorgament d’altres subvencions.
2. Fotocòpia del DNI/NIE, del representant legal.
3. Fotocòpia del Codi d'Identificació Fiscal (CIF) de l’entitat peticionària.
4. Declaració de/la Secretari/ària o representant legal conforme l’entitat no està inclosa en cap
dels supòsits previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003.
5. Fitxa tècnica del projecte pel qual es demana la subvenció
6. Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció
7. Declaració del/de la Secretari/ària o legal representant de l’entitat del compliment de les
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

8. En qualsevol cas, els beneficiaris podran aportar directament les certificacions corresponents
expedides per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i per la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
9. Certificat de l’Ajuntament de Bigues i Riells conforme està al corrent de pagament de totes
les obligacions respecta aquest.

L’acreditació de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament se
substituirà per la seva comprovació per part de la Tresoreria Municipal que ho
comunicarà a l’òrgan instructor.
10. Sol·licitud de transferència bancària. Aquesta no serà necessària quan l’entitat ja tingui
domiciliat l’ingrés d’altres subvencions
11. Relació de llicències federatives, amb nom, cognoms i número de llicència federativa, tant
dels practicants com dels monitors o entrenadors. En cas de no correspondre llicència, relació
d’esportistes i monitors/entrenadors assegurats (assegurança personal d’accidents i
assistència sanitària). Caldrà adjuntar fotocòpia de les fitxes federatives, de l’assegurança
privada d’accidents i assistència sanitària o bé certificat de la federació o de la companyia
d’assegurances on consti el llistat de tots els esportistes assegurats.
12. Pòlissa o rebut d’assegurança de Responsabilitat Civil.

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

8. Lloc de presentació.
Les sol·licituds amb la documentació referida s’hauran de presentar al Registre General de
l'Ajuntament de Bigues i Riells c/Anna Mogas, 130 Oficina d’Atenció al Ciutadà, de dilluns a divendres
de 9:00 a 14:00 hores i dijous també de 16:00 a 19:00 h
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
9. Termini de presentació.
El termini de presentació de les sol·licituds, de quinze dies hàbils, a comptar del dia següent a la
publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

10. Rectificació de defectes o omissions de documentació.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al beneficiari, per
escrit, la seva rectificació o les esmenes necessàries, en el termini de deu dies hàbils, a partir de
l’endemà que rebi l’indicat escrit, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la
seva sol·licitud.
Així mateix, l’Ajuntament podrà demanar al sol·licitant una ampliació de la documentació si ho
considera oportú, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol•licitud

11. Mesures de difusió del finançament públic.
Els beneficiaris hauran de donar adequada publicitat al caràcter públic de la subvenció en l’execució
del projecte, la qual es fixarà en l’acord de concessió, per la qual cosa hauran de fer constar el
logotip de l’Ajuntament de Bigues i Riells, així com la frase “amb el suport de l’Ajuntament de
Bigues i Riells” en tota la documentació impresa i, si s’escau, en cartells, mitjans electrònics o
audiovisuals, plaques commemoratives, etc.

12. Òrgans competents per a la ordenació, la instrucció i la concessió.
Els responsables de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en
la present convocatòria serà la Regidoria de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Bigues i Riells.
L’avaluació de les sol·licituds presentades l’efectuarà el personal tècnic de l’Àrea d’Esports
L’Òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions serà la
Junta de Govern local.

13. Criteris i Barems de Valoració
13.1.- Criteris de Valoració
13.1.1.- Impacte a nivell quantitatiu i qualitatiu de la sol·licitud
a) Nombre d’esportistes amb llicència federativa o, en el seu defecte, assegurança
que cobreixi accidents i assistència sanitària del mateix club o entitat. Els esportistes
d’entre 13 i 18 anys, esportistes en categoria femenina i esportistes empadronats
multiplicaran per 1,5. En la sol·licitud caldrà fer constar l’edat i si són o no del
municipi. En cas de que l’Ajuntament detectés alguna anomalia en aquest recompte,
es procedirà a retirar la subvenció d’aquest apartat. Caldrà adjuntar fotocòpia de
les fitxes federatives, de l’assegurança privada d’accidents i assistència sanitària o
bé certificat de la federació o de la companyia d’assegurances on consti el llistat de
tots els esportistes assegurats.
Per esportistes es consideren les persones que portin a terme una activitat esportiva
continuada i regular amb l’entitat sol·licitant.
b) Nombre de monitors o tècnics esportius amb titulació, caldrà presentar una còpia
compulsada.
c) Nombre d’actes esportius organitzats per la pròpia entitat o club en o fora del
municipi. Es considerarà subvencionable l’acte esportiu que organitzin els clubs o
entitats (esportives o no) en funció de:
 El nombre de persones beneficiàries de l’activitat subvencionada
 Que siguin formulades per entitats que desenvolupin programes
estables i amb continuïtat
 L’interès general de l’activitat per al municipi
 El nombre de participants del municipi
 La dificultat per executar les activitats de l’acte esportiu sense
subvenció

13.1.2.- Èxits esportius
a) Valoració dels èxits esportius a nivell comarcal, provincial, nacional o
internacional tant en esports d’equip com a nivell individual del darrer any. (a tall
d’exemple; pujar de categoria, quedar entre els tres primers en una competició).
13.1.3.- Esportistes discapacitats, amb necessitats educatives especials o derivats des de
l’àrea de benestar social
Per optar a aquests ajuts les entitats o clubs esportius han de presentar a les oficines de
l’Ajuntament la instància juntament amb el model específic, una relació de tots els esportistes
discapacitats especificant el grau reconegut de discapacitat i un llistat amb tots els esportistes
amb necessitats educatives especials, i que es valorarà d’acord amb el que s’especifica a
l’apartat 14.2.4 de les presents bases reguladores. Caldrà adjuntar la documentació
acreditativa d’aquestes situacions i/o comunicar quins esportistes han estat derivats des de
l’àrea de benestar social

13.2.- Barem específic de puntuació
13.2.1. Impacte quantitatiu i qualitatiu: Puntuació màxima total, 300 punts
a) Nombre d’esportistes amb llicència o assegurança, màxim 230 punts (els esportistes
entre 13 i 18 anys, empadronats o en categoria femenina multiplicaran per 1,5)

Nombre ponderat de participants esportistes
Fins a 20
De 21 a 30
De 31 a 40
De 41 a 50
De 51 a 60
De 61 a 70
De 71 a 80
De 81 a 90
De 91 a 100
De 101 a 110
De 111 a 120
De 121 a 130
De 131 a 140
De 141 a 150
De 151 a 160
De 161 a 170
De 171 a 180
De 181 a 190
De 191 a 200
De 200 a 250
A partir de 251
De 221 a 260
De 261 a 300
Més de 300

Puntuació
15 punts
25 punts
35 punts
45 punts
55 punts
65 punts
75 punts
85 punts
95 punts
105 punts
115 punts
125 punts
135 punts
145 punts
155 punts
165 punts
175 punts
185 punts
195 punts
210 punts
220 punts
175 punts
200 punts
230 punts

b) Nombre de monitors o tècnics esportius amb titulació, màxim 50 punts
Nombre de tècnics esportius
1a3
4a6
7a9
10 a 14
15 o més

Puntuació
10 punts
20 punts
30 punts
40 punts
50 punts
60 punts

c) Nombre d’actes esportius organitzats per la pròpia entitat o club al municipi (no es
valoraran actes interns de la pròpia entitat, sinó actes oberts al públic en general), màxim
20 punts
Nombre d’actes esportius
1 acte
2 actes
De 3 a 4 actes
5 actes o més

Puntuació
5 punts
10 punts
15 punts
20 punts

13.2.2.- Consecució d’èxits esportius, puntuació màxima total, 50 punts.
a) Esports individuals
Tipus d’èxit
Medalla campionat àmbit provincial
Seleccionat per a selecció catalana
Medalla en campionat àmbit autonòmic
Medalla en campionat àmbit estatal
Classificació per a competicions oficials internacionals
Altres èxits no tipificats en aquesta classificació

b) Esports col·lectius
Tipus èxit
Títols competicions oficials
Ascensos lliga categories inferiors
Ascensos lliga categoria sènior
Manteniment/ascens lliga màxima divisió estatal (categoria
sènior)
Classificació per a competicions europees d’equips

Puntuació
5 punts
7 punts
10 punts
15 punts
20 punts
De 1 a 5 punts

Puntuació
5 punts
5 punts
10 punts
20 punts
30 punts

13.2.3.- Esportistes discapacitats o amb necessitats educatives especials, puntuació màxima total,
100 punts (caldrà aportar certificats). Amb un màxim de 200 euros per esportista.
Grau
Necessitats educatives especials, discapacitats molt lleus
(inferior al 33%) o derivats de serveis socials
Discapacitats lleus (entre el 33% i el 64%)
Discapacitats moderades (entre el 65% i el 74%)
Discapacitats greus (igual o superior al 75%)

Puntuació
2 punts per esportista
5 punts per esportista
10 punts per esportista
15 punts per esportista

14.-Termini de resolució i notificació.
El termini per a la resolució i notificació de l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, d’un
mes, a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds, transcorregut
l’esmentat termini sense notificació de la resolució del procediment tramitat, la sol·licitud s’entendrà
desestimada.

15.- Acceptació de la subvenció.
Els beneficiaris, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar la
subvenció per escrit. Així mateix s’entendrà acceptada si, dins del termini d’un mes a partir de la
recepció de l’indicat acord, no manifesten res en contra.

16.-Pagament i mesures de garantia.
El pagament de la subvenció resta condicionat a l’acceptació de la subvenció per la beneficiària.

El pagament s’efectuarà en dos cops, el primer pagament en forma de bestreta serà el 90% del total
de la subvenció i s’efectuarà en la data que determini l’acord d’atorgament de les subvencions.
El 10% restant es determinarà en l’acord d’atorgament de subvencions.
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament anticipat de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa, així com a la dels seus beneficiaris.

17.- Justificació: Termini i Documentació.
17.1.-Termini de justificació:
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, dins del termini de dos mesos, a
comptar de la data de finalització de l’execució del projecte (28 de febrer de 2020). En cas d’haver
executat el projecte amb anterioritat a la concessió de la subvenció, dins del termini de dos mesos a
partir de la data del seu pagament.
La no justificació o la justificació incorrecta de la subvenció comportarà el retorn del 100% de la
quantitat rebuda i la impossibilitat de presentar-se durant un any a les convocatòries ofertes per
l’Ajuntament.
17.2.-Documentació a aportar per la justificació:
Tal i com estableix l’ordenança general reguladora de les subvencions, el compte justificatiu haurà de
comptar amb la següent documentació:
a) Memòria d’actuació justificativa d’acord amb el model que consta com a document a l’annex 5
b) Relació classificada de les despeses amb identificació del creditor, el document justificatiu,
l’import, la data d’emissió, i en el seu cas, la data de pagament, d’acord amb el model que
consta com a document annex .
c) Relació detallada en el seu cas, dels ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la procedència, d’acord amb el model que consta
com a annex 7
d) Caldrà presentar original o bé fotocòpia compulsada de les factures justificatives, l’import de
les quals haurà de cobrir almenys el 100% de la subvenció.
e) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l’activitat
subvencionada, que contingui la llegenda i l’anagrama de l’Ajuntament, d’acord amb les
mesures de difusió previstes a les Bases Específiques o a l’acord o conveni de concessió de
la subvenció
17.3.- Rectificació de la documentació justificativa (en cas necessari):
Si la documentació de justificació presentada és incompleta o incorrecta, es requerirà al beneficiari,
per escrit, per què faci les rectificacions oportunes en el termini improrrogable de deu dies hàbils,
a comptar de l’endemà que rebi el citat escrit. En el supòsit que no s’esmenin les deficiències dins del
termini referit procedirà el reintegrament de l’import de la subvenció i interessos de demora, si
s’escau, per part del beneficiari.

18.- Modificacions de les condicions de la subvenció en la justificació.
La resolució de la concessió de la subvenció es podrà modificar quan s’alterin les condicions tingudes
en compte per a la seva concessió, per circumstàncies sobrevingudes i, en tot cas, per l’obtenció
concurrent d’altres ingressos i sempre que no perjudiquin els drets de tercers.
La sol·licitud de modificació s’haurà de presentar abans que finalitzi el termini d’execució del projecte
subvencionat.

19.- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per
a la mateixa finalitat.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost
total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
20.- Obligacions dels beneficiaris/àries.
Són obligacions dels beneficiaris de les subvencions:
a) Destinar la subvenció estrictament a l’objecte de la seva convocatòria
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que s’estableixin per part de
l’Ajuntament, així com, si s’escau, per part dels òrgans de control competents, tant nacionals
com comunitaris i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
c) Conservar els documents justificatius d’aplicació de la subvenció mentre puguin ser objecte
de les actuacions de comprovació i control.
d) Disposar dels estats comptables, llibres de comptabilitat, registres diligenciats i altres
documents auditats, en conformitat amb la legislació mercantil o sectorial aplicable al
beneficiari en cada cas.
e) L’entitat s’haurà d’ajustar a la legislació laboral vigent, en cas de que es disposi de personal
retribuït al càrrec

21.- Infraccions i sancions.
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei General de
Subvencions i en el Títol IV del seu Reglament.

22.- Publicitat subvencions atorgades.
L’Ajuntament publicarà les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatòria, el programa i el
crèdit pressupostari al que s’imputen, així com els beneficiaris, quantitat concedida i finalitat o
finalitats de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu import:


Inferior a 3.000 euros en el Butlletí Municipal i en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament.



Des de 3.000 euros en el Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí Municipal i en el Taulell
d’anuncis de l’Ajuntament.

23.- Normativa d’aplicació.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de la indicada Llei i les Bases d'execució del Pressupost General per al present exercici
2014, la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

