BASES DE CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A
L’ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE EVENTS ESPORTIUS I PARTICIPACIÓ EN
COMPETICIONS D’ÀMBIT NACIONAL I INTERNACIONAL 2017.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS I NORMATIVA
En el marc de les competències que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, aquesta Ajuntament té la voluntat de promoure i recolzar a les entitats esportives
d’este municipi amb la finalitat de fomentar l’associacionisme com a factor de primordial
importància en el marc democràtic i constitucional.
Per això, dins de l'acció de foment que, a fi de satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat
veïnal, pot i ha de promoure l'Administració Local i amb subjecció al règim jurídic previst en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com el seu Reglament arreplegat en
el Reial Decret 887/2006, s'establixen les presents ajudes amb què es pretén recolzar a
l'associacionisme esportiu en l'exercici de les seues activitats dins i per a la societat d'Almussafes.
Amb aquesta finalitat, les presents bases tenen com a principal objectiu, potenciar i facilitar a les
entitats esportives de la localitat, la consecució dels seus objectius, d'acord amb la Llei 2/2011 de
22 de març, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, de la Llei 14/2010, de 3 de
desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i
dels objectius establits en el Reglament del Consell Municipal d'Esports, aprovat per acord plenari
de 6 de març del 2008 (Publicat en el BOP núm. 150 de 25-06-08), tot això dins dels límits
pressupostaris que amb este fi dispose l'Ajuntament.
Els procediments regulats en les presents bases de subvenció s'ajustaran al que disposa la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
així com a la legislació Local.
BASE PRIMERA.- Objecte
1.Les subvencions regulades en la present convocatòria tindran com a objecte col·laborar
econòmicament amb les entitats esportives d'Almussafes, en el finançament de les activitats que a
continuació s'indiquen i les característiques del qual s'especifiquen en la base Cinquena, apartat 1.
A) Activitats a desenvolupar dins de la localitat per a la realització d'esdeveniments esportius.
B) Per a la participació en competicions federatives oficials d'àmbit autonòmic, nacional i
internacional.
C) Programa d'actes de celebració per compliment de l'aniversari del club o entitat esportiva.
2.La concessió de la subvenció i la seua gestió per les entitats Esportives subvencionades es
realitzarà d'acord amb els principis següents:
 Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
 Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Ajuntament.
 Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.
3.Les presents bases seran aplicables a les sol·licituds de subvenció presentades per a les
activitats a realitzar pels clubs i entitats esportives d'Almussafes durant l'any 2017.

BASE SEGONA.- Finançament
La subvencions que s'atorguen es finançaran amb càrrec a la línia de subvenció establida a este
efecte en l'aplicació pressupostària 3410-48901 del pressupost de 2017 de l'Ajuntament
d'Almussafes fins a la quantitat de 32.400,00 euros que ascendix el crèdit consignat en el projecte
de pressupostos per al 2017, quedant condicionades totes les actuacions a la vigència d'este.
BASE TERCERA.- Quantia de les subvencions concedides
1.Les subvencions o ajudes es concediran per a l'exercici econòmic 2017 no podent superar la
quantia el 50 % del pressupost presentat per l'entitat peticionària, fixant-se la quantia tenint en
compte, entre altres conceptes, la importància i rellevància de l'activitat o esdeveniment a dur a
terme.
2. La subvenció concedida per l'Ajuntament serà compatible amb la percepció d'altres
subvencions o ajudes públiques o privades, sempre que la totalitat de subvencions concedides no
superen el cost de l'activitat subvencionada.
3. El nombre total de subvencions a concedir quedarà condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient disponible amb càrrec a les aplicacions pressupostàries anteriorment citades. En cas que
les quanties a subvencionar a les entitats sol·licitants superaren la consignació inicial, es
distribuiria la quantitat disponible, equitativament i de forma proporcional al resultat obtingut per la
valoració objectiva realitzada inicialment.
BASE QUARTA.- Beneficiaris
1.Tindran la consideració de beneficiaris de la subvenció les entitats i esportistes que es troben en
la situació que legitima la seua concessió.
2.Podran obtindre la condició de beneficiaris les entitats esportives en què concórreguen les
circumstàncies previstes en les presents Bases Reguladores i a més complir els requisits
següents:
• Trobar-se inscrites en el Registre d'entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
• Trobar-se inscrites en el Registre Municipal d'associacions de l'Ajuntament d'Almussafes,
encara que per causa motivada i amb informe favorable del tècnic competent, podria
prescindir-se d'este requisit.
3.En el cas de la participació en competicions nacionals o internacionals, estipulades en la base
quinta apartat B, també podran sol·licitar subvenció esportistes federats, empadronats a
Almussafes almenys amb una antiguitat d'un any.
4.Així mateix, podran concedir-se, amb un informe previ favorable del servici tècnic de
l'Ajuntament, subvencions que encara no reunint les característiques dels apartats A i B, del punt
1, presenten característiques manifestables i motivades per a ser subvencionable.
5.No podran obtindre la condició de beneficiari les persones o entitats en els que concórreguen
alguna de les condicions següents:
a) Haver sigut condemnades per mitjà de sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver sigut declarats insolvents en qualsevol
procediment, trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver
sigut inhabilitats d'acord amb la Llei Concursal sense que haja conclòs el període
d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per causa de què hagueren sigut declarats culpables, a la resolució ferma
de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
d) Estar incursa la persona física, els administradors de societats mercantils o aquells que
ostenten la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la

e)
f)
g)

h)

Llei 12/1995, d'11 de maig, d'Incompatibilitats dels Membres del Govern de la nació i dels
Alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servici de les Administracions Públiques, o tractar-se de
qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, en els termes establits en la mateixa o en la normativa
autonòmica que regule estes matèries.
No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determine
reglamentàriament.
Tindre la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís
fiscal.
No trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els
termes que reglamentàriament es determinen.
Haver sigut sancionat mitjançant una resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtindre subvencions segons esta llei o la Llei General Tributària.

Les circumstàncies anteriors s'acreditaran per mitjà de declaració responsable, o per
l'Ajuntament, amb l'autorització prèvia del sol·licitant acceptada en la presentació del model
instància, si no hi ha manifestació en contra.
6.En el no previst en esta base caldrà ajustar-se al que disposa l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
7.Seran obligacions del beneficiari:
a) Complir l'objectiu i realitzar l'activitat objecte de finançament per l'Ajuntament.
b) Justificar davant de l'Ajuntament el compliment dels requisits i condicions per a ser
beneficiari i la realització de l'activitat objecte de finançament per mitjà dels documents
acreditatius del gasto realitzat.
c) Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat que la
subvencionada per l'Ajuntament. Esta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com
es conega i, en tot cas amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons
percebuts.
d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, per part de l'Ajuntament d'Almussafes,
aportant quanta informació els siga requerida.
e) Acreditar davant de l'Ajuntament estar al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries i enfront de la Seguretat Social per mitjà de certificats de la A.E.A.T. I de la
Tresoreria de la Seguretat Social que així ho acrediten (en la forma establida en el paràgraf
primer de la Base Sexta).
f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament
auditats, si això és exigible, i d'acord amb la legislació sectorial aplicable al Beneficiari.
g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts inclosos documents
electrònics durant almenys els cinc anys posteriors al de concessió de la subvenció.
h) Adoptar les mesures de difusió, donant publicitat del caràcter publique del finançament de
programes, activitats, inversions, o qualsevol altre tipus que siguen objecte de subvenció.
i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la
Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
BASE QUINTA.- Activitats subvencionables
Serà subvencionable la celebració d'esdeveniments de caràcter extraordinari amb les següents
característiques:
A) Activitats a desenvolupar dins de la localitat per a la realització d'esdeveniments
esportius.
S'establixen dos modalitats:

A.1) L'organització i realització de competicions esportives de caràcter oficial i federatiu d'àmbit
provincial, autonòmic, nacional i internacional, sempre que es troben convocats per les respectives
federacions provincials, autonòmiques, nacionals o internacionals.
A.2) Per l'organització i realització, per part del club o entitat esportiva, d'esdeveniments a realitzar
dins de la localitat i que no es corresponguen amb l'apartat "A.1" d'esta base, però tinguen un
caràcter multitudinari per una de les causes següents:
1.- La presència de més de 250 participants en l'activitat.
2.- Per la participació de més de 7 clubs de distintes poblacions (inclòs Almussafes).
B) Per a la participació en competicions federatives oficials d'àmbit autonòmic, nacional i
internacional.
S'establixen dos modalitats:
B.1) Per la classificació obtinguda per a la participació en campionats oficials federats a nivell
nacional i internacional, sempre que no es troben seleccionats per l'equip autonòmic o nacional.
La persona classificada ha de complir un dels dos requisits següents:
• Que represente al club o entitat esportiva de la localitat.
• Que encara que no represente a un club o entitat esportiva de la localitat, es trobe
empadronat en el municipi com a mínim un any.
•

•

La quantia de la subvenció es determinarà:
En el cas d'esports individuals, en concepte de dieta per allotjament, 48'92 euros
per dia, i quilometratge, 0'19 euros/quilòmetre. A més la dieta per manutenció
ascendirà a un màxim de 28,21 euros per persona i dia. De totes estes quanties
haurà d'acreditar-se la despesa realitzada per mitjà de factures o justificants
acceptables en dret. Si fóra un menor d'edat se li comptabilitzarà un acompanyant.
Quan en una mateixa competició participen 2 o més persones d'un mateix club, o
es tractara d'un esport d'equip, se’ls destinarà una quantia per al desplaçament i
dieta per a tots els integrants del mateix grup, mai per cada un dels seus
components.

B.2) Si es tractara d’esportistes de la categoria de veterans, i no anaren convocats per l'equip
autonòmic o nacional, sempre que complisca la condició especificada en l'apartat B.1), es tindrà
en consideració el barem del "annex I" d'estes bases, cas que la federació corresponent no
requerira als participants cap tipus de marca o puntuació.
La baremació per a determinar la quantia serà la mateixa que s'establix en l'apartat anterior (B.1),
tant per a esports de caràcter individual com d'equip.
C) Programa d'actes de celebració per compliment de l'aniversari del club o entitat
esportiva.
A aquells clubs o entitats esportives que celebren el seu 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50….
Aniversari, se'ls concedirà una subvenció, en concepte de despesa que ocasiona la realització del
programa de les activitats esportives que commemoren l'esdeveniment, que en cap cas superarà
els 1.070,00 euros, i una placa commemorativa, que s'entregarà al club. Esta última se li farà
entrega encara que l’entitat no fóra subvencionada per no complir qualsevol dels requisits establits
en les presents bases, sempre que haja presentat la sol·licitud de subvenció.
Tota activitat que ja haja sigut comptabilitzada dins del punt 2, de la base Vuitena, de les bases de
la convocatòria de Subvenció Ordinària, que servix per a establir la quantia de la subvenció, no
podrà ser objecte de nova subvenció d'acord amb les presents bases.

La realització de l'esdeveniment esportiu per al que fóra concedida la subvenció serà d'exclusiva
responsabilitat del club o entitat esportiva sol·licitant, estant a càrrec seu els mitjans personals i
materials que es precisen per al compliment de les obligacions fiscals i de la Seguretat Social
derivades de les mateixes, així com dels segurs que corresponguen per a l'exercici de les
activitats i les eventuals responsabilitats de qualsevol orde, derivades d'això, enfront de tercers.
Per a la concessió de subvencions es valoraran els aspectes següents:

1. Que el programa presentat tinga un clar interés esportiu i social.
2. Que el programa siga desenrotllat per personal tècnicament qualificat a nivell esportiu
(llicenciats o diplomats en Educació Física, tècnics, monitors i entrenadors esportius) amb
adequada capacitat organitzativa.
3. Que el programa continga:
• Relació detallada de les activitats a realitzar.
• El nombre de participants en cada una de les activitats programades.
• Pressupost detallat de despeses i finançament de l'activitat.
• Característiques tècniques i nivell o categoria oficial de la competició esportiva.
• Qualsevol altra circumstància que contribuïsca a l'execució i exercici de l'activitat.
L'import de les subvencions no podrà ser, en cap cas, superior al 50% del pressupost total de
l'activitat sol·licitada.
Seran subvencionables:
1. Compra de trofeus.
2. Compra de material fungible (balons, xarxes, etc.).
3. Lloguer de pistes.
4. Desplaçament i arbitratges de les competicions.
5. Nòmines del personal tècnic.
6. Desplaçaments i dietes, per al cas de l'apartat B), del punt 1), d'esta base quinta.
7. Altres despeses abonades amb motiu de l'organització i realització de l'esdeveniment, que
estiguen referits als conceptes indicats en el pressupost.
8. Material divulgatiu, documentació i publicació pròpia de l'activitat, en el que aparega el text
següent: “ACTIVITAT SUBVENCIONADA PER L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES”.
En cap cas seran subvencionables les despeses derivades de celebracions gastronòmiques
(esmorzars, menjars, sopars, etc.), només s'acceptaran per al cas de les subvencions que
corresponguen a l’apartat B.1), d'esta base cinquena.
No seran subvencionables aquells programes que:
1.- Promoguen o justifiquen qualsevol forma de discriminació per raó de raça, sexe religió, o que
atempte contra els drets fonamentals de la persona.
2.- Fomenten o puguen incitar, directa o indirectament, a l'ús de drogues, alcohol o tabac, o que
realitzen apologia del consum de les mateixes.
3.- Que tinga una clara finalitat lucrativa.
4.- Activitats que, a juí de l'Ajuntament, no tinguen un clar interés esportiu-social.
Serà causa de denegació de la subvenció el no haver justificat degudament
subvencions concedides amb anterioritat.
En el cas que l'activitat prevista en els punts A i B, de l'apartat 1, d'esta base Cinquena, no
complira cap dels requisits indicats en els mateixos, però pel caràcter intrínsec de l'activitat fora
susceptible de considerar-se extraordinària i d'interés per a la localitat, podrà ser sol·licitada per
mitjà d'un escrit de l'entitat sol·licitant en què es fonamenten els motius de la conveniència de
considerar la dita activitat com extraordinària i les raons del seu interés. A continuació, pel Servici

Tècnic Esportiu de l'Ajuntament, s'emetrà l'informe a que es referix l'apartat B, de la base Novena,
que es determinarà si els motius exposats poden ser o no objecte d'acceptació.
BASE SISENA- Sol·licituds i documentació a presentar
Hauran de contindre:
A) Per a les activitats a desenrotllar dins de la localitat per a la realització d'esdeveniments
esportius:
A.1.- Documentació General.
A.1.1.- Sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat que figura en l'annex I.
A.1.2.- Certificat de l'acord, aprovat per Junta directiva, on conste:
• Aprovació i autorització de l'activitat que es pretén realitzar, fent constar que hi ha
pressupost assignat a tals fins.
• Compromís d'aportació de la part d'inversió que no subvencione l'Ajuntament
d'Almussafes.
A.1.3.- Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant.
A.1.4.- Document domiciliació bancària.
A.1.5.- Document que acredite la contractació d'Una Assegurança de Responsabilitat Civil que
cobrisca les responsabilitats que pogueren derivar-se de l'organització de l'esdeveniment esportiu,
tal com s'indica en la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i
Establiments Públics
A.2.- Documentació específica.
A més de la descrita anteriorment, hauran de presentar per a cada una de les modalitats la
següent documentació específica:
A.2.1.- Per l'organització i realització de competicions esportives de caràcter oficial i
federativa d’àmbit provincial, autonòmic, nacional i internacional, sempre que es troben convocats
per les respectives federacions provincials, autonòmiques, nacionals o internacionals:
A) Descripció del projecte i programa d'activitats a realitzar, en la que es farà constar:
• Nom de l'esdeveniment esportiu.
• El nivell/s o categoria/es oficial/s de la competició.
• Programació amb indicació de dates, horaris i llocs de realització.
• Relació del número previst de participants en cada una de les categories de les
activitats programades i per categories.
• Altres aspectes tècnics inherents a la seua organització i realització, havent de detallar
la data de finalització de l'esdeveniment.
• Relació detallada, de cada una de les activitats, especificant la despesa total i el seu
finançament, amb la descripció dels conceptes i els seus imports.
B) Informe de la federació corresponent a l'esport o esports a realitzar en l'esdeveniment,
indicant la categoria de l'esdeveniment.
C) Qualsevol altra informació que afavorisca un millor coneixement i comprensió de l'activitat
proposada.
A.2.2.- L'organització i realització de competicions esportives en la localitat de caràcter no
oficial.

A) Descripció del projecte i programa d'activitats a realitzar, en la que es farà constar:
•

•
•
•
•

Nom de l'esdeveniment esportiu.
El nivell o categoria de la competició.
Programació amb indicació de dates, horaris i llocs de realització.
Relació del número estimat de participants en cada una de les activitats programades i
per categories.
Per a esports d'equips, el número previst d'equips i el seu lloc de procedència.

Altres aspectes tècnics inherents a la seua organització i realització, havent de detallar
la data de finalització de l'esdeveniment.
Relació detallada, de cada una de les activitats, especificant la despesa total i el seu
finançament, amb la descripció dels conceptes i els seus imports.
Qualsevol altra informació que afavorisca un millor coneixement i comprensió de
l'activitat proposada.

•
•
•

B.1-Per a la participació en competicions federatives oficials d'àmbit autonòmic, nacional i
internacional:
Podrà ser sol·licitada per una entitat esportiva o de forma individualitzada per l'esportista
participant en el campionat, i presentar la documentació següent:
B.1.1.-Sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat que figura en l'annex I.
En cas que la sol·licitud vaja subscrita pel propi esportista i este fóra menor, s'acompanyarà amb
una declaració responsable del pare/mare/tutor legal.
B.1.2.- Certificat de l'acord, aprovat per Junta directiva, on conste:
• Aprovació i autorització de l'activitat que es pretén realitzar, fent constar que hi ha
pressupost assignat a tals fins.
• Compromís d'aportació de la part d'inversió que no subvencione l'Ajuntament
d'Almussafes.
B.1.3.- Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal o del DNI, depenent de si la sol·licitud
es formula per una entitat o per un esportista amb caràcter individual.
B.1.4.- Document de domiciliació bancària.
B.2.- Documentació Específica:
B.2.1.- Per la classificació obtinguda per a la participació en campionats oficials federats a
nivell nacional i internacional:

1. Dades de la persona o persones per la qual sol·liciten subvenció:
•

•
•
•
•
•

Nom i Cognoms.
Direcció (carrer, núm., població, codi postal, telèfon).
Certificat de la classificació obtinguda per a participació en l'esdeveniment esportiu pel
que se sol·licita la subvenció, expedit per la federació corresponent, amb indicació de:
Que ha obtingut la puntuació mínima o marca per a la participació en la competició
per a la que sol·licita subvenció.
Lloc, data i horari de realització del campionat.
Per als casos d'esports d'equip o individuals, però que en este últim participen 2 o
mes persones del mateix club, se'ls destinarà una quantia per al desplaçament i dieta
per a tots els integrants del mateix grup o equip, mai per cada un dels seus
components.

Per a això hauran de presentar la documentació següent:
1. Pressupost i finançament de l'activitat, especificant els conceptes i els seus imports.
2. Dades de les persones per la qual sol·liciten subvenció:
• Nom i Cognoms.
• Direcció completa (carrer, núm., població i codi postal)
• Telèfon
3. Certificat de la classificació obtinguda per a la participació en l'esdeveniment esportiu pel
que se sol·licita la subvenció, expedit per la federació corresponent, amb indicació de:
• Que ha obtingut de la puntuació mínima o marca per a la participació en la competició
per la qual sol·licita subvenció.
• Lloc , data i horari de realització del campionat.

•

Qualsevol altra informació que afavorisca un millor coneixement i comprensió de
l'activitat proposada, si és procedent.

B.2.2.- Per a la Participació en campionats oficials federats a nivell nacional i internacional,
de categoria de veterans on no es demana marca o puntuació per a la competició.
a) Dades de la persona o persones per la qual sol·liciten subvenció:
• Nom i Cognoms.
• Direcció completa (carrer, núm., població i codi postal).
• Telèfon
b) Certificat de les classificacions obtingudes en anteriors campionats oficials dels últims tres anys,
expedit per la federació corresponent, amb indicació del lloc en què s'ha classificat.
c) Certificat de la inscripció per a participació en l'esdeveniment esportiu per al que se sol·licita la
subvenció, expedit per la federació corresponent, amb indicació del lloc, data i horari de realització
del campionat.
Per als casos d'esports d'equip o individuals però que en este últim participen dos o més persones
del mateix club, que vagen a participar en la mateixa prova, es destinarà una quantia per al
desplaçament i dieta per a tot el mateix equip, mai per cadascun dels components, debent
presentar:
a) Pressupost de l'activitat amb especificació de conceptes i imports.
b) Finançament de l'activitat amb especificació de conceptes i imports.
c) Dades de les persones per la qual sol·liciten subvenció:
• Nom i Cognoms.
• Direcció completa (carrer, núm., població i codi postal).
• Telèfon
d) Certificat de les classificacions obtingudes en anteriors campionats oficials dels últims tres
anys, expedit per la federació corresponent, amb indicació del lloc en què s'ha classificat.
e) Qualsevol altra informació que afavorisca un millor coneixement i comprensió de l'activitat
proposada, si és procedent.
C) Programa d'actes de celebració per compliment de l'aniversari del club o entitat
esportiva. (apartat B de la base Primera):
C.1.- Documentació General:
C.1.1.-Sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat que figura en l'annex I.
C.1.2.- Certificat de l'acord, aprovat per Junta directiva, on conste:
• Aprovació i autorització de l'activitat que es pretén realitzar, fent constar que hi ha
pressupost assignat a tals fins.
• Compromís d'aportació de la part d'inversió que no subvencione l'Ajuntament
d'Almussafes.
C.1.3.- Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant.
C.1.4.- Document de domiciliació bancària.
C.2.- Documentació Específica:
C.2.1. Descripció del projecte i programa d'activitats a realitzar, en la que es farà constar:
a) Programa de l'activitat detallat indicant la descripció de l'esdeveniment esportiu amb
indicació de:
• Nom de l'activitat. Per a les competicions esportives la indicació del nivell o
categoria de la mateixa.
• Programació amb indicació de dates, horaris, llocs de realització.
• Relació del número previst de participants en cada una de les activitats
programades i per categories.
• Altres aspectes tècnics inherents a la seua organització i realització, havent de
detallar la data de finalització de l'esdeveniment.
• Relació detallada, de cada una de les activitats de:

◦ Despesa total i finançament de l'activitat, amb l'especificació de conceptes i
imports.
C.2.2.- Qualsevol altra informació que afavorisca un millor coneixement i comprensió de
l'activitat proposada, si és procedent.
3-. Requisits que ha de complir el sol·licitant, la documentació del qual aporta l'Ajuntament:
a) Certificat del Tresorer de no tindre deute amb l'Administració Municipal.
b) Certificat d'empadronament, amb indicació de la seua antiguitat.
c) Certificats de l'Agència Estatal i de la Tresoreria de la Seguretat Social, d'estar al corrent
en el pagament de les seues obligacions, amb l'autorització prèvia del sol·licitant
acceptada en la presentació del model instància, si no hi ha manifestació en contra.
BASE SETENA-. Publicitat
Una vegada aprovades, el text íntegre de les bases es remetrà a la Base de Dades Nacionals de
Subvencions (BDNS) per a la seua publicació, quedant exposades les mateixes, tant en el Tauler
d'Anuncis de l'Ajuntament d'Almussafes com en la seua pàgina web www.almussafes.es.
L'acord de concessió de les mateixes, junt amb les dades dels beneficiaris, es remetrà a la BDNS,
i es publicarà en el Tauler d'Anuncis i pàgina web de l'Ajuntament; de la mateixa manera, i en
compliment de l'obligació imposada per l'art. 33 del R.D. 828/2013, de 25 d'octubre, en relació
amb l'art. 3, apartat 2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, TRLCSP, l'Ajuntament inclourà en la
declaració anual que efectua a la Delegació d'Hisenda les subvencions concedides.
BASE VUITENA.-Criteris de baremació
En funció del tipus de l'esdeveniment o activitat els criteris seran:
A.- Activitats a desenrotllar dins de la localitat per a la realització d'esdeveniments
esportius, apartat A) de la base Primera:
A.1.- Per L'organització i realització de competicions esportives de caràcter oficial i federatiu
d'àmbit provincial, autonòmic, nacional i internacional, sempre que es troben convocats per les
respectives federacions provincials, autonòmiques, nacionals o internacionals.
a) Es valorarà la rellevància i importància de l'esdeveniment: provincial, autonòmic, nacional,
etc.
b) Es valorarà la repercussió social de l'esdeveniment, tant a nivell local com provincial,
nacional, internacional, etc.
c) En cap cas podrà superar el 50 % del pressupost presentat per l'entitat.
A.2.-Per L'organització i realització de competicions esportives de caràcter no oficial i no
federatiu d'àmbit provincial, autonòmic, nacional i internacional, sempre que es troben convocats
per les respectives federacions provincials, autonòmiques, nacionals o internacionals.
1. Es valorarà la rellevància i importància de l'esdeveniment: provincial, autonòmic, nacional,
etc.
2. Es valorarà la repercussió social de l'esdeveniment, tant dins de l'àmbit local, com fora
d'este.
3. En cap cas podrà superar el 50 % del pressupost presentat per l'entitat.
B.- Per la participació en competicions federatives oficials d'àmbit autonòmic, nacional i
internacional, apartat B) de la base Primera:
B.1.-Per la classificació obtinguda per a la participació en campionats oficials federats a nivell
nacional i internacional
• En el cas d'esports individuals, en concepte de dieta per allotjament 48'92 euros per dia i
quilometratge, atenent a 0'19 euros/quilòmetre. A més la dieta per manutenció ascendirà a
un màxim de 28,21 euros per persona i dia. Haurà d'acreditar-se la despesa realitzada per

•
•

mitjà de factures o justificants acceptables en dret. Si fóra un menor d'edat se li
comptabilitzarà un acompanyant. En el cas que per a una mateixa competició participaren
2 o més persones d'un mateix club se li destinarà una quantia per al desplaçament i dieta
per a tot el mateix grup, mai per cadascun dels seus components.
En el cas d'esports d'equip se li destinarà una quantia per al desplaçament i dieta per a tot
el mateix equip, mai per cadascun dels seus components.
En cap cas podrà superar el 50 % del pressupost presentat per l'entitat.

B.2.-Per a la categoria de veterans, s'establixen els mateixos criteris que en apartat anterior.
C) Programa d'actes de celebració per compliment de l'aniversari del club o entitat
esportiva, apartat B) de la base Primera:
• Es valorarà-la rellevància i importància de l'esdeveniment.
• Es valorarà la repercussió social de l'esdeveniment, tant dins de l'àmbit local, com fora
d'este.
• La quantia a concedir podrà arribar fins a 1.000 euros, i en cap cas podrà superar el 50 %
del pressupost presentat per l'entitat.
BASE NOVENA.- Procediment de concessió.
El procediment de concessió s'ajustarà, en el no previst en les presents bases, al que
disposa el títol I “Procediments de concessió i gestió de les subvencions” de la Llei 38/2003 de 17
de novembre, i al seu Reglament recollit al Reial Decret 887/2006, així com en la Llei39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i demés
legislació Local.
A) Presentació de sol·licituds:

•
•

•

•

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar de l'endemà de la
publicació de l'anunci d'aprovació d'estes bases en el Butlletí Oficial de la província (BOP).
Les sol·licituds es dirigiran a l'Alcaldia Presidència i es presentaran de forma telemàtica,
per mitjà del corresponent Certificat Reconegut d'entitat. Igualment, i de forma transitòria,
es podrà realitzar de forma presencial sempre que s'haja sol·licitat a la Conselleria el citat
certificat d'entitat i en el moment de la presentació de sol·licitud de la subvenció no s'haja
rebut. En este cas es podrà presentar en el Registre General de l'Ajuntament d'Almussafes
o en l'oficina auxiliar del registre del pavelló Poliesportiu Municipal (dins dels seus
respectius horaris) per mitjà d'imprés normalitzat, acompanyant necessàriament al mateix
de la documentació assenyalada en la BASE SISENA, i del document acreditatiu de què
l'entitat es troba en procés de sol·licitud del Certificat Reconegut d'entitat.
En cas que siguen persones físiques, és a dir, esportistes individuals, les sol·licituds per a
poder accedir a les subvencions regulades en les presents Bases es presentaran,
preferentment, via telemàtica en la forma establida en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o de forma presencial
en el Registre General de l'Ajuntament o en l'oficina auxiliar del registre del Departament o
pavelló Poliesportiu Municipal (dins dels seus respectius horaris), a més de poder utilitzar
qualsevol altre mitjà establit legalment.
La presentació de la respectiva sol·licitud implica l'acceptació íntegra de les presents
bases.

B) Tramitació i Instrucció:

1. Les sol·licituds, sempre que s'adeqüen a les presents bases i reunisquen la documentació
exigida, seran objecte de tramitació i baremació d'acord amb el que disposa la BASE
VUITENA. En el supòsit que la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, es requerirà la
seua esmena, de conformitat amb el que disposa legalment.
2. Rebuda la sol·licitud, es remetrà al departament corresponent per a la seua tramitació
podent este, en tot moment, segons els criteris establits en les presents bases, demanar

3.

4.
5.
6.

7.

8.

tots els informes que estime necessaris per a resoldre o que siguen exigits per les normes
que regulen la subvenció.
Avaluades les sol·licituds per l'òrgan instructor, s'emetran els informes corresponents, a la
vista dels mateixos i amb un informe previ de l'existència de crèdit, es formularà per la
Comissió Avaluadora proposta de concessió, degudament motivada, que es publicarà en la
web municipal, concedint un termini de 10 dies per a presentació d'al·legacions, si és el
cas.
Finalitzat el termini indicat en l'apartat anterior, es dictarà una resolució definitiva per
l'òrgan competent, que serà notificada per mitjà de publicació en la web de l'Ajuntament.
Es podrà prescindir del tràmit d'audiència i adoptar-se directament la resolució definitiva
per l'òrgan competent, quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte
altres fets, ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats.
El termini màxim per a resoldre, notificar i publicar les subvencions concedides no podrà
excedir de 6 mesos. Transcorregut el dit termini, des de la data de finalització del termini de
presentació de la sol·licitud de subvenció sense haver notificat cap resolució, per part de
l'administració, s'haurà d'entendre que ha sigut denegada tàcitament.
La resolució de la concessió de la subvenció posa fi a la via administrativa i podran ser
recorreguts en les formes i terminis previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com a la legislació
Local.
La Comissió Avaluadora a què es fa referència en la present base estarà integrada per:
• El Regidor delegat d'Esports, que actuarà com a President.
• El director de l'Àrea o tècnic que li substituïsca.
• El/la secretari/a General o persona en qui delegue.
• El/la Interventor/a o persona en qui delegue.
• Un funcionari/a del departament que actuarà com a Secretari/a.

BASE DESENA.- Justificació
A.- Per a la justificació de les subvencions, les entitats subvencionades queden obligades a
presentar, davant de l'Ajuntament d'Almussafes, dins dels 30 dies següents des del moment de la
notificació de la resolució definitiva, o bé 30 dies després de finalitzar l'activitat, la documentació
que s'indica a continuació; excepte si l’activitat es realitza durant el mes de desembre, en aquest
cas finalitzarà el 31 de desembre del 2017:
1.- Fitxa de presentació de justificació d'acord amb el model oficial.
2.- Originals o fotocòpies de les factures o justificants que reunisquen els requisits legals oportuns
(de l'any natural de la concessió), despeses que hauran de reunir les següents característiques:
• Número de factura
• Dades identificatives de l'expedidor (nom, cognoms, denominació o raó social, NIF i domicili).
• Dades identificatives del destinatari, que haurà de ser l'entitat subvencionada (nom,
cognoms, denominació o raó social, NIF i domicili).
• Descripció detallada, preu unitari i total, havent de reflectir-se l'IVA corresponent; quan la
quota es repercutisca dins del preu haurà d'indicar-se “IVA inclòs”.
• Lloc i data d'emissió
• En cas que el document original estiguera redactat en idioma diferent del valencià i/o castellà
haurà d'anar acompanyat de la seua traducció.
3.- Tota la documentació on aparega la col·laboració de l'Ajuntament d'Almussafes (revistes,
publicitat, cartelleria, tríptics, etc.).
4.- Certificat o relació dels resultats visat per la Federació corresponent el qual indique el resultat
de la classificació obtinguda en el campionat en què s'ha inscrit el sol·licitant, només per a les
subvencions que correspon a: A.1), B.1) i B.2).
5.- Per a les subvencions que correspon als apartats A) i C):
• Memòria de l'activitat realitzada que reunisca tota la informació des del seu inici,
desenrotllament i conclusió (núm. de participants, resultats, nom dels guanyadors), així
com:
• Despesa total i el seu finançament, amb l'especificació dels seus conceptes i imports.

B.- Les entitats subvencionades en els apartats A) i C) de la base Primera, podran optar per un
dels següents modes de justificació:
1.- Abans que finalitze l'activitat, hauran de presentar la documentació indicada en el punt 1 i 2 de
l'apartat anterior, d'esta base desena, i una vegada finalitzada completar-la amb la indicada en els
punts 3, 4 i 5 (si és procedent), de l'apartat anterior d'esta base desena.
2.- Finalitzada l'activitat, deuran presentar tota la documentació indicada en l'apartat A, d'esta base
desena.
C.- En el supòsit del punt 1, de l'apartat B, d'esta base Desena, si l'entitat justificara la quantia
concedida, però no presentara la documentació requerida dels punts 2, 3 i 4, de l'apartat A de la
mateixa, dins dels terminis establits, es procedirà al reintegrament de la quantitat concedida, no
podent accedir a una altra subvenció fins que presente la dita documentació.
D.- La justificació haurà de referir-se als conceptes indicats en el pressupost de despeses i
ingressos presentat amb la documentació (base sisena) o en la modificació presentada amb
posterioritat (base Dotzena, apartat C, punt 2) i per l'import total de la quantitat concedida com a
subvenció.
En cas que la justificació de despeses siga inferior a l'import concedit, la subvenció es reduirà
proporcionalment a la despesa justificada.
E.- En el supòsit que les entitats subvencionades, a més de la quantia que l'Ajuntament els puga
concedir, tingueren altres subvencions, tant públiques com privades, hauran d'aportar, a més de la
documentació establida en els punts anteriors, la següent:
1.- Declaració responsable del president o representant de l'entitat on es faça constar:
A.- La relació de les entitats que els ha subvencionat.
B.- La quantia que cada entitat els ha subvencionat.
C.- L'import total de totes les subvencions rebudes
2.- Originals o fotocòpies de les factures o justificants que reunisquen els requisits legals oportuns
(de l'any natural de la concessió), a nom de l'entitat, amb indicació de perceptor, concepte i import
de les despeses relacionades amb l'entitat, per l'import total de la quantia subvencionada per les
entitats públiques o privades distintes a l'Ajuntament
F.- Transcorregut el termini per a la justificació de la subvenció sense que s'haja procedit per
l'interessat a presentar cap documentació, justificadora de la despesa, o esta fora insuficient, es
procedirà, per l'administració, a requerir-los i concedir-los un termini improrrogable de 10 dies
perquè acrediten la despesa realitzada, transcorregut el qual, sense que s'esmenen les
deficiències observades, es procedirà sense més a la revocació de la subvenció concedida i si és
el cas a la sol·licitud dels reintegraments procedents.
BASE ONZENA.- Forma de pagament
Una vegada concedida la subvenció en els termes de les presents bases, l'Ajuntament procedirà a
un primer pagament del 50% del total de la subvenció concedida, el restant 50% s'abonarà als
beneficiaris una vegada hagen justificat la despesa realitzada d'acord amb el que disposa la BASE
DESENA. En cas de no presentar-se la justificació en la data indicada es procedirà a la revocació
de la subvenció, procedint-se a a seguir el tràmit especificat en l'apartat D, de la base Desena.
En cas que la justificació no aconseguira el 100% de la quantitat concedida es reduiria
proporcionalment a la quantitat justificada.
BASE DOTZENA.- Altres obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris les que s'assenyalen en l'article 14 de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, així com:

1. Fer constar en tota la informació, documentació i publicació pròpia de l'activitat, el text següent:
“ACTIVITAT SUBVENCIONADA PER L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES”.

2. La realització del programa d'inversions per al que fóra concedida la subvenció, serà
d'exclusiva responsabilitat de l'entitat esportiva sol·licitant, estant a càrrec seu els mitjans
personals i materials que es precisen per al compliment de les obligacions fiscals i de la
Seguretat Social, que es deriven de les mateixes.
3. Fiscalització:
Les entitats esportives subvencionades queden obligades al compliment de les condicions
següents:
• Admetre la presència, si és el cas, de la persona acreditada per l'Ajuntament d'Almussafes.
• Notificar a l'Ajuntament d'Almussafes qualsevol proposta de canvi o modificació del
programa i despeses presentades, en el moment que es produïsca.
• L'import de les subvencions regulades en estes bases en cap cas podrà ser de tal quantia
que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions
públiques o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat a desenrotllar pel
beneficiari. En este cas, quan l'ajuda principal siga l'atorgada per l'Ajuntament
d'Almussafes, procedirà el reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat
exercida.
4. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l'ajuda i, en tot cas,
l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o de ens
públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.
BASE TRETZENA.- Reintegrament de les subvencions.
El reintegrament de les subvencions s'ajustarà al que disposa el títol II de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre.
En tot cas es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de
demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde
la procedència del reintegrament, en els casos següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles
que ho hagueren impedit.
b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció del
comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establits
en l'article 30 d'esta llei, i si és el cas, en les normes reguladores de la subvenció.
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de
l'article 18 d'esta llei.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
financer previstes en els articles 14 i 15 d'esta llei, així com l'incompliment de les
obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derive la
impossibilitat de verificar l'ocupació donada als fons percebuts, el compliment de l'objectiu,
la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol
Administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos per estos assumits, amb motiu
de la concessió de la subvenció, sempre que afecten o es referisquen al mode en què
s'han d'aconseguir els objectius, realitzar l'activitat, executar el projecte o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
g) Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos per estos assumits, amb motiu
de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d'això es derive la
impossibilitat de verificar l'ocupació donada als fons percebuts, el compliment de l'objectiu,
la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol
Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals.

h) L'adopció, en virtut del que establixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea,
d'una decisió de la qual es derive una necessitat reintegrament.

i) En els altres supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció.
BASE CATORZENA.- Règim d'incompatibilitats
Les subvencions regulades en les presents bases seran compatibles amb altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o
ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, amb el límit, en
tot cas, d'allò que s'ha assenyalat en el punt 2 de la base Tercera.
BASE QUINZENA.- Protecció de dades
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de
caràcter personal, les dades de caràcter personal i la informació facilitada pels sol·licitants seran
incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del que és responsable l'Ajuntament
d'Almussafes, la finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. L'interessat
podrà en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir els seus drets d'accés,
rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida a l'Ajuntament.
Els procediments regulats en les presents Bases s'ajustaran, en tot cas, al que disposa la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a
la Legislació Local.

EL DIRECTOR DE L'ÀREA,
Alfonso López López

