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CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 

COMPETITIVA PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT L'ANY 

2020 
 

1.- Marc legal i Bases Reguladores 

 
Per acord de la Junta de Govern Local de 8 de març de 2016 van ser aprovades les Bases 

Reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per part de 

l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a l'any 2020, des de les regidories de Cultura, 

Joventut i Esports. 
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona de 21 de març de 2016.   
 

 

2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 

 

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 per a la concessió de subvencions per al 

desenvolupament d'activitats esportives serà de 20.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària 

2019 341 48963. 
 

 

3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions 

 

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar activitats, projectes i esdeveniments esportius que 

formin part del funcionament ordinari i extraordinari de les entitats esportives del municipi, que 

siguin d'interès públic i social. 
Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria s'hauran de destinar a finançar 

activitats desenvolupades al llarg de l'any 2020.  
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no podrà excedir el 50% del cost total de 

les activitats subvencionades.  
 

 

4.- Procediment de concessió 

 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria serà el de 

concurrència competitiva. Procediment de concessió per punts, entre les diferents activitats 

presentades per les entitats en una quantitat proporcional a la valoració obtinguda.  
 

 

5.- Requisits dels beneficiaris 

 

Poden sol·licitar les subvencions els clubs i associacions esportives sense finalitat de lucre, en 

l’àmbit municipal, legalment constituïdes i inscrites al registre de la Secretaria General de l’Esport. 

Per poder optar a les subvencions hauran de presentar els documents que ho acreditin.  
 

Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre públic que correspongui. 
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No estar incurs en el règim d'incompatibilitats i prohibicions vigent d'acord amb l'article 13, 2 i 3  
LGS en relació amb els arts. 18, 19 i 22,1 RLGS. 
 

Estar al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb l'Ajuntament de Sant 

Andreu de Llavaneres, d'acord amb l'article 13,2 e) LGS en relació amb els arts. 18, 19 i 22,1 RLGS 
 

Haver justificat suficientment les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat de l'Ajuntament. 
 

Que duguin a terme actuacions o programes d'utilitat pública o interès social per al municipi de Sant 

Andreu de Llavaneres. 
 

Que les activitats que realitzin siguin sense afany de lucre. 
 

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant 

la presentació dels documents següents: 
 

• Pressupost de l’entitat 

• Projecte esportiu 

• Certificat de delictes sexuals i penals de tots els treballadors i voluntaris 

• Fitxes federatives de tots els esportives i equip tècnic 

• Titulació de tot l’equip tècnic 

• Justificant conforme l’entitat disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i en el cas 

que tingui esportives, clients o abonats que no disposin d’assegurança d’accidents a través 

de la federació o bé del consell escolar, caldrà una assegurança d’accidents específica 
 

 

6. - Causes d’exclusió automàtica de la convocatòria 

 

La presentació fora de termini.   

  

L'incompliment de qualsevol dels requisits assenyalats en les bases de la convocatòria, així com 

totes aquelles que no puguin demostrar-se certes abans de la finalització del termini de presentació 

de sol·licituds.   

  

La no acreditació o aportació, en el termini assenyalat a aquest efecte, d'aquells documents que 

siguin requerits.   

  

Les entitats que no hagin justificat més del 50% del l’import de la subvenció atorgada l’any 

immediatament anterior a la sol·licitud o hagin renunciat totalment a la mateixa. 
 

 

7.- Sol·licituds i documentació que cal aportar 

 
Les sol·licituds s’hauran de formular en impresos normalitzats que es facilitaran al web municipal, 
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amb el següent contingut:  

 

• Identificació de qui ha de ser el beneficiari, el seu domicili, a efectes de notificacions. 

Documentació: fotocòpia del CIF de l’entitat i documentació acreditativa de la legal 

constitució i inscripció de l’entitat pel cas que sigui la primera vegada que se sol·licita la 

subvenció. 
 

• Full de dades bancàries en cas que aquestes dades hagin variat respecte l’any anterior 

o si és la primera vegada que es sol·licita la subvenció (model normalitzat). 
 

• Memòria del projecte esportiu a subvencionar, en cas que la descripció de l’activitat 

requereixi aportar informació complementària.  
 

• Pressupost total de les despeses previstes i declaració de les subvencions o altres 

ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat (model normalitzat).  
 

• Declaració de compromís de reunir el requisits específics exigits i d’acceptació de les 

condicions de la subvenció (model normalitzat). 
 

• Certificat de delictes sexuals i penals de tots els treballadors i voluntaris. 
o Fitxes federatives de tots els esportives i equip tècnic 
o Titulació de tot l’equip tècnic. 
o Justificant conforme l’entitat disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i en el 

cas que tingui esportives, clients o abonats que no disposin d’assegurança 

d’accidents a través de la federació o bé del consell escolar, caldrà una assegurança 

d’accidents específica. 
 

 

8.- Termini i forma  de presentació de sol·licitud i justificació 

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació 

d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal www.ajllavaneres.cat 
 

Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida, s'hauran de presentar per registre 

electrònic de l’Ajuntament, mitjançant el models normalitzats, degudament emplenat, que serà 

signat per l’interessat/da o pel representant legal de l’entitat.  
 

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 

normes que la regulen. 
 

El termini màxim de justificació de la subvenció serà el 15 de novembre de l’any de la concessió.  
 

La justificació de la subvenció atorgada, es farà mitjançant la presentació de les factures i els 

corresponents comprovants de pagament.  
 

L’import a justificar serà, com a mínim, el doble de l’import de la subvenció atorgada.  
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Les activitats que es facin el mes de desembre disposaran de 15 dies a comptar de la data de 

realització de l’activitat, per a presentar la documentació de justificació.  
 

 

9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvencions 

 

• L’Entitat podrà presentar diferents activitats 

• Cada activitat és puntuarà de manera individual 

• La quantitat total de l’import de totes les activitats d’una entitat sol·licitant, no podrà superar 

els 3.000,00 € 

• La suma de totes les subvencions atorgades a les entitats no podrà superar els 20.000,00 € 

 

CRITERIS DESCRIPCIÓ DE LA PUNTUACIÓ BARÈMS PUNTS 

Promoure valors 

positius per l’esport, 

promoure el joc net i de 

bones pràctiques 

Comptar amb un compromís de valors de 

l’entitat: carta ètica, decàleg de valors, etc. 
 1 

Participar en els jocs esportius escolars o 

programa de valors que existeixen en el territori 
 1 

Activitats de foment de valors: jornades, 

xerrades, jocs, etc.  
 1 

Incloure la perspectiva 

formativa i educadora 

en l’esport base 

Inclusió de perspectiva i valors formatius en el 

projecte esportiu de l’entitat  
Per organitzar 2 

Per participar 1 

Formació de l’equip tècnic esportiu en el treball 

de valors i desenvolupament emocional 
 1 

Integració de polítiques 

de gènere 

Nombre d’equips femenins 

1 equip 1 

2-5 equips 2 

5-10 equips 3 

Total d’esportistes femenines en l’entitat 

+ 10 esportistes 1 

+ 25 esportistes  2 

+ 50 esportistes 3 

Ús de la comunicació des de la perspectiva de 

gènere 
  

Activitats per al foment 

de la integració i per a 

la prevenció del risc 

d’exclusió 

Col·laboració amb entitats de discapacitats per 

a la promoció esportiva i/o infants adolescents 

amb risc d’exclusió social 

 1 

Organització d’activitats inclusives per a 

l’entitat esportiva 
 1 

Promoure hàbits de 

vida saludable 

Organització de xerrades i tallers per a la 

promoció d’hàbits  
 1 
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Promoció de la pràctica 

esportiva a través del 

teixit associatiu del 

municipi 

Nombre d’esportistes que conformen l’entitat  Per esportista 1 

Esportistes individuals fins a 16 anys de la 

comarca 

 

Per esportista 
1 

Promoció de l’esport 

federat i de competició  

Àmbit de participació en la competició  

Comarcal 0,5 

Catalana  1 

Estatal 2 

Nombre de fitxes federatives per practicants 

1-10 1 

10-20 2 

Més de 20 3 

Promoció del teixit 

associatiu i el seu 

impacte en el territori 

Col·laboració de l’entitat en l’organització de 

les activitats esportives organitzades pel servei 

d’esports 

 

 

 1 

Participació activa en les activitats i 

organitzacions del sistema esportiu local 
 1 

 

 

10.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 

La proposta d'atorgament serà feta per un òrgan col·legiat amb la composició següent:   

 

• L’Alcalde 

• El regidor delegat d’Hisenda 

• El regidor delegat d’Esports 

• El tècnic d'esports que actuarà com a secretari el de l’Ajuntament. 
 

La resolució d’atorgament correspondrà a la Junta de Govern Local. 
 

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 

esgotar el crèdit total previst. 
 

 

11.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del 

termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 

El termini per a l’atorgament de les subvencions no excedirà de 30 dies hàbils, comptats a partir de 

l’endemà de la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.  
 

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un 

termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a 

l’article 59 de la LRJAPPAC. 
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La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.  
 

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar 

recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva 

notificació. 
 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix        

òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 

 

12.- Despeses subvencionables 
 

Als efectes de justificar adequadament les despeses de realització de les activitats subvencionades 

en virtut d'aquesta convocatòria, seran subvencionables, sempre i quan de manera indubtable 

responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada: 
 

• Compra de material esportiu per al bon funcionament de l’activitat.  

• Despeses d’arbitratges.  

• Despeses de monitoratge. 

• Llicències federatives.  

• Lloguer del servei d’ambulància.  

• Lloguer de material (cronometratges, sanitaris...) 

• Premis (trofeus, copes, medalles...) en matèria d’esports per als actes organitzats 

directament per l’entitat. 

• Contractació d’assegurança de l’esport realitzat destinada a la cobertura de les 

possibles reclamacions derivades de la pràctica esportiva de l’activitat. 
 

13.- Per contra, NO seran subvencionables 

• Despeses de menjars i/o begudes: restaurants, muntatge bar durant els partits... 

• Despeses d’activitats internes amb ànim de lucre. 

• Despeses de material d'ús personal intransferible (botes, sabatilles, patins, 

proteccions personals...)  
 

 

 

 

 

 


