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CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

Anunci sobre la concessió d’ajuts pel foment de l’esport base d’activitats esportives d’entitats federades i
amb seu social a la comarca del Solsonès

BDNS (Identif.): 609085.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de
Dades Nacional de Subvencions:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609085

Per acord del Ple del Consell  Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 20 de gener de 2022, s’han
aprovat  les  bases  y  la  convocatòria  per  a  la  concessió  d’ajuts  pel  foment  de  l’esport  base d’activitats
esportives d’entitats federades i amb seu social a la Comarca del Solsonès, d’acord amb el següent:

Primer. Objecte
La concessió d’ajuts en el foment de l’esport base a la comarca del Solsonès per a la temporada 2021/2022
a les entitats esportives que persegueixen la voluntat d’impulsar, realitzar, promocionar o consolidar una
activitat d’esport base a la comarca.

Segon. Beneficiaris
Les entitats esportives sense finalitat de lucre, degudament constituïdes i inscrites al registre corresponent,
amb domicili  a la comarca del  Solsonès i que sol·licitin l’ajut mitjançant el  model que es troba a la seu
electrònica del Consell Comarcal (https://www.seu-e.cat/web/ccsolsones).

Quedaran excloses d’aquestes bases aquelles entitats i/o associacions que no respectin el marc democràtic
actual, que no assumeixin els principis de conducta reconeguts, com ara la Declaració universal dels drets
humans i altres de similars, o bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes o misògines i
que no respectin la Declaració universal dels drets dels animals.

No podran tenir  la condició de beneficiaris  les persones o entitats  en les quals  concorri  alguna de les
circumstàncies de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tercer
L’eficàcia jurídica de la present convocatòria resta condicionada a la publicació d’aquest extracte en el BOP
de Lleida.

Quart. Quantia
Les subvencions es concediran tenint en compte els requisits següents:
Una quota fixa de 100,00 euros per entitat esportiva amb independència del nombre de fitxes federatives.

Una vegada aplicat  el  criteri  anterior,  la  quantitat  restant  de la  dotació  pressupostària,  es  repartirà  pel
nombre total de fitxes federatives de menors de 18 anys que acrediti l’entitat esportiva relacionades amb
una activitat regular al llarg de tota la temporada esportiva, quedant excloses aquelles que fan únicament
referència a activitats puntuals com cursos, estades, campionats, campus, etc.

Caldrà aportar un certificat emès per la federació pertinent en qual s’especifiqui  la relació de jugadors i
jugadores federats en funció de les diferents  categories objecte de l’ajut  en el  moment de presentar  la
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sol·licitud  d’ajut.  Aquest  certificat  anirà  acompanyat  d’una  còpia  i/o  relació  de  les  fitxes  federatives
desagregades per sexe, per tal de conèixer quin és l’impacte de gènere d’aquesta convocatòria.

Pels  esportistes  que  competeixin  a  nivell  autonòmic  i  nacional  es  duplicarà  l’import  assignat  per  fitxa
federativa.

En tot cas, les subvencions s’atendran a les disponibilitats pressupostàries d’aquesta línia d’ajuts.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
La data màxima per presentar les sol·licituds serà el dia 30 de juny de 2022.
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