BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA
D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS
Entre les competències pròpies del municipi, d’acord amb l’article 25.2 l) de la
Llei7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 66.3 n) del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es troba la promoció de
l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
En virtut dels articles 72 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, 240 del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 118 del Decret 179/1995,
del13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats
locals de Catalunya, i 3 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de
subvencions, els ens locals poden concedir subvencions a entitats o
associacions,públiques o privades, i a particulars, les activitats dels quals
complementin els serveis municipals o siguin d’interès per al municipi.
L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, entre els seus objectius, compta amb la
promoció de l’esport i el foment de les activitats esportives de caràcter formatiu i de
competició al municipi. En aquest sentit, des de la Regidoria d’esports, es considera
necessari aquesta línia de subvencions destinades a persones empadronades a la
Bisbal del Penedès que realitzin activitats esportives i participin en competicions o
esdeveniments esportius, amb l’objectiu d’afavorir la realització d’activitats esportives
al municipi, per a la qual cosa correspon l’aprovació de les bases reguladores.
Article 1. Objecte de la subvenció
L’objecte de les presents bases reguladores és definir el conjunt de condicions i el
procediment de concessió de les subvencions per part de l’Ajuntament de la Bisbal del
Penedès en matèria d’esports, concretament, a persones empadronades a la Bisbal
del Penedès que realitzin activitats esportives i participin en competicions o
esdeveniments esportius durant l’anualitat de la corresponent convocatòria.
Les finalitats que es pretenen assolir mitjançant aquestes subvencions són donar
suport a la pràctica esportiva i facilitar la millora del rendiment dels/les esportistes
federats/des del municipi de la Bisbal del Penedès, afavorint la seva tecnificació en
l’especialitat esportiva i la seva participació en les competicions esportives, així com
potenciar la imatge de la vila i la seva promoció.
En aquest sentit, es consideraran despeses elegibles les següents:
a) Material esportiu relacionat amb l’especialitat practicada.
b) Llicències esportives, arbitratges i jutges de competició, assegurances i mutualitats,
i les relacionades amb la federació esportiva corresponent.
c) Desplaçaments a competicions esportives.
En cap cas, seran despeses elegibles i, per tant, no podran ser objecte de subvenció
les derivades de festes, celebracions i àpats, de sancions i multes, i de representació
de càrrecs directius.
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Article 2. Requisits dels/les beneficiaris/àries
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions els/les esportistes del municipi
no professionals que compleixin els següents requisits:
a) Ésser persona física major d’edat. En el cas de menors de 18 anys, es requerirà
l’autorització atorgada pel seu pare, mare o tutor/a legal.
b) Estar empadronat/da al municipi de la Bisbal del Penedès, amb anterioritat a dos
anys a partir de la publicació de la convocatòria.
c) Participar en campionats esportius autonòmics, provincials o nacionals, de forma
individual i no professional.
d) Estar en possessió de la llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva
corresponent.
e) No estar afectat/da per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei
38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.
f) No ser deutor/a per cap concepte davant de la Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS), l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), l’Agència Tributària
de Catalunya (ATC), i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès; o bé disposar de la
corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició
especial. Aquest requisit s’haurà de complir al llarg de tot el procediment.

Els esmentats requisits s’hauran d’acreditar degudament en el moment de presentar la
sol·licitud, d’acord amb la corresponent convocatòria.
Article 3. Procediment de concessió de la subvenció
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és la concurrència competitiva,
mitjançant el qual l’atorgament es realitza comparant les sol·licituds presentades, a fi
d’establir una prelació entre aquestes d’acord amb els criteris de valoració prèviament
fixats a les bases reguladores i convocatòria.
Article 4. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Els criteris de valoració per accedir a aquestes subvencions consisteixen en el
compliment per part del/la sol·licitant dels requisits que estableixen les presents bases
reguladores i la corresponent convocatòria.
El criteri de repartiment consistirà en la classificació de les sol·licituds presentades en
funció de l’estricte ordre de presentació al Registre d’entrada de l’Ajuntament. La
relació de sol·licituds resultant determinarà la prelació d’aquestes pel que fa a la
concessió de les subvencions fins a esgotar els crèdits disponibles.
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g) No haver estat sancionat/da amb resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions.
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En tot el procediment es respectaran els principis de publicitat, transparència,
concurrència, igualtat i no discriminació.
Article 5. Quantia individualitzada de la subvenció
La quantia individualitzada d’aquestes subvencions serà de, com a màxim, el 50% del
total de les despeses elegibles definides a l’article 1 presentades pel/la beneficiari/ària.
En tot cas, la quantia individualitzada de la subvenció per beneficiari/ària no podrà
superar els 400,00 euros.
La concessió d’aquestes concessions tindrà caràcter condicionat a l’existència de
crèdit adequat i suficient en l’exercici pressupostari en què s’hagi d’efectuar la
despesa.
Article 6. Sol·licitud de la subvenció i termini per a la seva presentació
Les sol·licituds s’hauran de formular d’acord amb el model normalitzat i d’acompanyar
de la següent documentació:
a) Còpia de la documentació acreditativa de la identitat de la persona física sol·licitant
(DNI o NIE). Quan es tracti d’un/a menor d’edat, s’haurà de presentar també còpia del
DNI o NIE del pare, mare o tutor/a legal, així com del llibre de família.
b) Llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva corresponent.

d) Pressupost de despeses i d’altres ingressos corresponents al programa d’activitats
a subvencionar.
e) Declaració responsable segons el model normalitzat conforme el/la sol·licitant
acrediti:
- Que és coneixedor/a de les bases reguladores i de la convocatòria d’aquestes
subvencions.
- Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s’ajusten a la realitat i que queda
assabentat/da que la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc a
la denegació o revocació de la subvenció.
- Que, ateses les bases reguladores i convocatòria d’aquestes, reuneix els requisits
per ser beneficiari/ària.
f) Document on constin les dades bancàries del/la sol·licitant (número de compte
corrent i titularitat) degudament validat per l’entitat bancària.
En el supòsit que els documents exigits ja estiguin en poder de l’Ajuntament, el/la
sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització
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c) Memòria del programa d’activitats a subvencionar corresponent a la pràctica
esportiva federada: currículum esportiu.
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del procediment al qual corresponguin, podrà fer ús del seu dret a no presentar-los,
fent constar la data i l’òrgan o dependència en què es van presentar o emetre.
En cas que la persona sol·licitant no aporti tota la documentació o no compleixi els
requisits establerts, se li requerirà perquè en el termini de 10 dies hàbils esmeni el
defecte o adjunti els documents perceptius. Si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la
seva sol·licitud, prèvia resolució dictada a l’efecte per la Junta de Govern Local.
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre d’entrada de l’Ajuntament o a través de
qualsevol dels mitjans assenyalats a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, en el termini que
indiqui la corresponent convocatòria.
Article 7. Òrgans competents per a l’ordenació, la instrucció i la resolució del
procediment
Correspon al Ple de la Corporació l’aprovació d’aquestes bases reguladores, i a la
Junta de Govern Local l’aprovació de les corresponents convocatòries.
L’òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció de l’expedient és la Regidoria
d’esports.
L’òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern Local, en virtut de l’article 7.4 de
l’Ordenança general de subvencions, previ estudi i informe per part d’una comissió
tècnica formada per la persona responsable de la Secretaria de la Corporació, la
persona responsable de la Intervenció municipal, i un/a tècnic/a municipal, que acrediti
el compliment del/la sol·licitant dels requisits establerts.

El termini màxim per resoldre i notificar la concessió d’aquestes subvencions és de
tres mesos a comptar des de la data de finalització de presentació de sol·licituds.
La manca de resolució en el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
Article 9. Acceptació de la subvenció
Les persones beneficiàries d’aquestes subvencions hauran de presentar el document
d’acceptació de la subvenció segons el model normalitzat un cop se’ls hagi notificat
l’atorgament.
El termini per a la presentació del document d’acceptació de la subvenció serà de 10
dies a comptar a partir de l’endemà al de la recepció de la notificació.
La no presentació d’aquest document d’acceptació en el termini establert serà objecte
de desestimació de la subvenció.
Article 10. Pagament de la subvenció
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Article 8. Termini de resolució i notificació
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El pagament d’aquestes subvencions s’efectuarà dins de l’exercici econòmic
corresponent, en dos terminis:
a) Primer termini: el 75% de l’import concedit s’abonarà en el moment de l’atorgament i
acceptació de la subvenció.
b) Segon termini: el 25% restant s’abonarà quan s’aprovi la justificació de la subvenció.
Article 11. Forma i termini de justificació de la subvenció
La subvenció s’entendrà justificada amb l’aportació de la documentació acreditativa
següent, juntament amb la instància corresponent:
a) Memòria anual del programa d’activitats esportives realitzat objecte de la subvenció.
b) Còpia de les inscripcions en campionats esportius autonòmics, provincials o
nacionals, de forma individual i no professional.
c) Memòria econòmica de les despeses i d’altres ingressos corresponents al programa
d’activitats esportives objecte de la subvenció.
d) Factures i justificants de pagament de les despeses corresponents al programa
d’activitats esportives objecte de la subvenció.

La subvenció atorgada s’haurà de justificar, com a màxim, abans del 31 de gener de
l’any següent.
Article 12. Compatibilitat amb altres subvencions
L’atorgament d’aquesta subvenció serà compatible amb altres ingressos i/o
subvencions procedents d’altres institucions, administracions o empreses, sempre que
els ingressos totals obtinguts no superin el cost de l’activitat i/o projecte subvencionat.
Article 13. Anul·lació i reintegrament
Són causes de nul·litat i anul·labilitat de la resolució de concessió les previstes als
apartats 1 i 2 de l’article 36 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de
subvencions. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comportarà
l’obligació de retornar les quantitats percebudes.
També es procedirà al reintegrament, total o parcial, de les quantitats percebudes i
l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del pagament de la
subvenció fins a la data en què s’acordi el reintegrament o la data en què el/la deutor/a
ingressi el reintegrament si aquest és anterior en els casos previstos a l’apartat 1 de
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e) Un exemplar de la publicitat que s’hagi realitzat de les activitats esportives objecte
de la subvenció on consti la col·laboració de l’Ajuntament, consistent en la inclusió del
logotip genèric de l’Ajuntament i la frase «Amb el suport de l’Ajuntament de la Bisbal
del Penedès».
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l’article 37 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions, i en el cas
d’incompliment de les presents normes reguladores de la subvenció.
Article 14. Publicació
Les presents bases reguladores es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, en la pàgina web i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Així mateix, es
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de l’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Article 15. Règim jurídic general aplicable
En tot allò no previst expressament a les bases reguladores d’aquestes subvencions,
són d’aplicació la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, del 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, del
17 de novembre, general de subvencions; el Decret 179/1995, del 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 39/2015, de
l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Publiques; la
Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya; l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de la Bisbal del
Penedès; les Bases d’execució del pressupost vigents de l’Ajuntament de la Bisbal del
Penedès; i l’altra legislació concordant.
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