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Exp.  197/18-AD133 
 

BASES ESPECÍFIQUES DE LES SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES EN 
EL MUNICIPI DE TREMP PER A L’ANY  2018. 
 
1. Objecte 
L’Ajuntament de TREMP convoca ajuts per la realització d’activitats esportives programades 
al municipi de Tremp per l’any 2018. 

 
2. Beneficiaris de la subvenció 
Poden optar a aquests ajuts els beneficiaris que preveu l’art. 11 de la Llei 38/2003, General 
de Subvencions, i en tot cas:  
 

a) Entitats i associacions esportives sense ànim de lucre que estiguin inscrites en el 
Registre Municipal d’Entitats i en el Registre d’entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya. 

b) Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les 
comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni, malgrat no 
disposar  de personalitat jurídica, amb les condicions establertes en l’art. 11.3 LGS, 
constituïdes per a la realització d’una activitat, programa o projecte 
  
c) Excepcionalment, persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre sempre que 
l’activitat es consideri d’interès especial per a l’Ajuntament i coincident amb les finalitats 
d’aquesta convocatòria. 

d) Entitats esportives que tinguin la seva seu social o delegació al terme municipal de 
Tremp. 

 
3. Requisits i condicions de solvència dels beneficiaris 
Els requisits que han de complir els beneficiaris de les subvencions són els que preveu l’art. 
13 LGS i resta de normativa d’aplicació. 
 
No s’estableixen condicions mínimes de solvència ni d’eficàcia. 
 
4. Crèdit pressupostari i import de la subvenció 
L’import global dels ajuts a atorgar per aquestes actuacions es determina en 20.000,00 
€uros i s’imputarà a la partida pressupostària 340.48000. 
 
L’Ajuntament subvencionarà amb un import de fins a un màxim del 100% de les despeses 
acreditades.  
 
Quan les activitats hagin estat finançades, a més de amb la subvenció de l’Ajuntament de 
Tremp, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar a la justificació 
l'import, procedència i aplicació dels fons a les activitats subvencionades. Per a la imputació 
dels ingressos es seguirà el principi comptable de l’acreditament i no el criteri de caixa. 
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5.  Despeses subvencionables. 

Podran ser objecte de subvenció les despeses derivades de les següents activitats: 
1. La participació en campionats oficials de la seva modalitat esportiva. 
2. L’organització d’activitats esportives i/o de formació tècnic - esportiva. 
3. La participació en activitats de formació esportiva. 

 
Entre d’altres, i a nivell d’exemple, podran ser objecte de subvenció despeses com : 
Despeses pròpies de l’activitat esportiva (llicències federatives, factures d’arbitratges, costos 
de desplaçament, despesa en alimentació i beguda per als esportistes necessàries en el 
transcurs les competicions, factures de material esportiu, factures de material gràfic per a la 
difusió de l’activitat, factures de serveis tècnics esportius, factures de serveis o 
subministraments diversos per l’organització de l’activitat esportiva o de formació). 
 
6.  Sol·licitud 
Les entitats o persones que vulguin optar als ajuts hauran de presentar la seva sol·licitud  en 
el Registre general de l’Ajuntament, d’acord amb allò que disposa l’art. 16 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
La sol·licitud que haurà d’estar signada pel representant legal de l’entitat, es farà en el model 
de l’Ajuntament de Tremp, que es troba a l’adreça d’internet  
https://tramits.ajuntamentdetremp.cat/Carpeta/Index.aspx , acompanyada de la següent 
documentació: 
 

a) Document genèric de realització de les activitats o accions per a la qual se 
sol·licita l’ajut en què es farà constar la previsió de finançament de l’acció i la seva execució, 
en base al model que s’adjunta CF07 a aquestes bases, llevat que la convocatòria en 
prevegi un altre. En aquest document hi ha de constar el pressupost de les activitats que 
han de ser subvencionades i que serà l’import que s’haurà de justificar.  

b) Model de pagaments a tercers de l’Ajuntament de Tremp. 

c) Còpia dels documents d’identificació (DNI, NIF). En el cas de les associacions 
sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d’Entitats, caldrà adjuntar la còpia del 
seu certificat d’inscripció i certificat d’exempció d’IVA, si s’escau.  La resta de persones 
jurídiques hauran d’adjuntar a més de la  còpia de la targeta d’identificació fiscal i el DNI del 
signant de la petició una  còpia dels seus estatuts.  

La documentació requerida als punts b) i c) d’aquest apartat no caldrà presentar-la si ja s’ha 
adjuntat en anteriors convocatòries. 
 

d) L’entitat haurà d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries, tant amb 
l’Ajuntament de Tremp com amb la resta d’administracions públiques (autonòmica i estatal) 
d’acord amb la normativa vigent per tal de poder cobrar la subvenció concedida. 

g) L’entitat ha d’acreditar que no ha estat mai objecte de sancions administratives 
fermes ni sentències fermes condemnatòries en contra de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes. 

https://tramits.ajuntamentdetremp.cat/Carpeta/Index.aspx
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d) Document  annex 1 en el que hi consta les activitats que organitzen i el resum 
econòmic de les entitats: 

Les entitats esportives que tenen equips en competició: 
a) Resum econòmic de la temporada anterior, aprovat per l’assemblea general 
b) Pressupost de l’entitat per la temporada 2017/2018, aprovat per l’assemblea general. 
c) Relació dels equips en competició amb el llistat de jugadors. 
d) Memòria d’altres activitats previstes (descripció de les activitats, objectius, 
metodologia i dates de celebració), amb el pressupost corresponent. 
 
Les entitats esportives sense equips en competició: 
a) Resum econòmic de la temporada anterior, aprovat per l’assemblea general 
b) Pressupost de l’entitat per la temporada 2017/2018, aprovat per l’assemblea general. 
c) Memòria d’altres activitats previstes (descripció de les activitats, objectius, 
metodologia i dates de celebració), amb el pressupost corresponent. 

 
En cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes, caldrà esmenar-
la tal com preveu la base 9 de les generals. 
 

7. Termini per a la presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de les sol·licituds serà el dia 31 de maig de 2018 a les 14h.  
 

8. Criteris per a l’adjudicació dels ajuts 
Per a l’atorgament de les subvencions es tindran en compte els següents criteris: 
 

 Criteris Punts 

1 L’interès general de les activitats plantejades i el dèficit d’activitats 
anàlogues. 

10 

2 Continuïtat de l’entitat en el manteniment de les seves activitats 10 

3 Esport Federat: es valorarà segons la categoria de la competició regular en 
que participi l’entitat, el nombre d’esportistes que participen en la competició 
regular i el programa de desplaçaments oficials i obligatoris 

25 

4 Esport de base de l’entitat: es valorarà segons el projecte de foment i 
promoció de l’esport base de l’entitat i el nombre total d’esportistes de base 
de l’entitat. 

25 

5 La capacitat  tècnica i de gestió de l’entitat: es valorarà segons l’estructura i 
organització de l’entitat, els recursos propis, la capacitat per aconseguir 
altres fonts de finançament, entre d’altres 

10 

6 La manca d’activitats de la mateixa naturalesa a la ciutat: que siguin 
úniques (innovació) 

5 

7 Projecció exterior de l’entitat i la ciutat de Tremp 5 

8 Activitat que complementa la programació esportiva de l’Ajuntament 5 

9 La col·laboració i participació de l’entitat en les activitats organitzades per la 
regidoria d’esports, com són la Fira, la Festa de l’Esport, etc. 

5 

 Total màxim de punts  ................................. 100 
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9. Puntuació mínima i import dels ajuts 
Per poder optar a subvenció les entitats que hi concorrin hauran d’obtenir una puntuació 
mínima de 15 punts.  

 

Puntuació Import 
De 15 punts a 25 punts 200 € 

De 25 a 50 punts Entre 250 € i  1.500 € 

De 50 punts a 75 punts Entre 1.500 € i 3.000 € 

Més de 76  punts Entre 3.000 € i 6.000 € 

 
 
10. Atorgament  dels ajuts 
Les sol·licituds prèviament seran informades pel regidor de l’àrea corresponent amb 
l’assessorament del personal  que hi estigui adscrit. 
 
Un cop acomplerts els tràmits anteriors, i dins dels límits pressupostaris, l’alcalde o la 
Comissió de Govern dictaran la resolució corresponent d’atorgament o denegació de la 
subvenció pel termini i efectes previstos a la Base catorzena de les generals. 
 
L’Ajuntament té la facultat de comprovar l’aplicació adequada de la subvenció a l’activitat per 
a la qual es va sol·licitar i el compliment de les condicions de l’atorgament, tal com preveuen 
les Bases generals, podent acordar, si s’escau, la seva revocació o reducció. 
 
11.  Justificació 
Per a poder fer efectiu el cobrament de la subvenció concedida serà necessària la  prèvia 
justificació mitjançant el document que facilitarà l’Ajuntament al que s’adjuntaran factures, 
tiquets o altra documentació complementària. Per a la correcta justificació es tindrà en 
compte el Manual de Justificació editat per l’Ajuntament de Tremp. Quan la subvenció 
s’atorgui per a publicacions, funcionament ordinari d’entitats o actes públics  la menció  de la 
col·laboració haurà de constar als documents memòries i cartells  que es realitzin. 

 
Caldrà justificar el 100% de l’activitat pressupostada. En el supòsit que l’import justificat sigui 
inferior al pressupostat o que les activitats realitzades no siguin les inicialment previstes 
l’Ajuntament reduirà l’import concedit o procedirà a desestimar l’ajut, si s’escau.  
 
En el supòsit que l’import justificat sigui inferior al pressupostat o que les activitats 
realitzades no siguin  les inicialment previstes es podrà adaptar en conseqüència l’import de 
la subvenció atorgada, tot respectant els límits establerts a l’apartat quart d’aquestes bases.  

 
Fins i tot  podrà revocar-se íntegrament  la subvenció atorgada quan la variació sigui tan 
important que desvirtuï l’objecte d’aquesta de la convocatòria. 
 
El termini per a justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2018 a les 14h. 
 
L’Ajuntament de Tremp es reserva el dret de sol·licitar una liquidació de comptes anual a les 
entitats beneficiàries de les subvencions. 
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12. Pagament i garantia 
Un cop justificada la despesa s’ordenarà el pagament de la subvenció, el qual habitualment 
es realitzarà per mitjà de transferència bancària en el compte corrent o llibreta que hagi 
consignat la persona interessada en la seva sol·licitud. 

No es preveu la possibilitat d’efectuar pagaments per avançat, ni entregues a compte. 

No es requereix el dipòsit de cap garantia per part del beneficiari. 
 
12. Normativa supletòria 
En tot el que no preveuen aquestes bases serà d’aplicació el previst a la Llei 38/2003, 
General de Subvencions i el Reglament que la desenvolupa, a les Bases Generals per a 
l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Tremp, aprovades inicialment per acord del 
Ple del dia  04.02.2009  (BOPL número 27 de 21 de febrer de 2009 i DOGC núm. 5322 de 
19 de febrer de 2009 ) i aprovades definitivament per la Junta de Govern Local el dia 24 de 
març 2009,  el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, i la resta de disposicions legals aplicables. 
 
Les referències normatives s’han d’entendre efectuades als preceptes corresponents en cas 
que aquestes siguin derogades i substituïdes per altres. 
  
L’Alcalde, 
 
 
 
 
 
 
Joan Ubach i Isanta 
Tremp, 20 de març de 2018 
 
 


