BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ESPORTIVES LOCALS L'ANY
2016
L'Ajuntament de Canals convoca les subvencions que s'indiquen, d'acord amb les
bases següents:
BASES
I)

QUANTIA DE LES SUBVENCIONS.
La quantitat econòmica destinada a aquestes subvencions serà de 148.000 euros
amb càrrec al pressupost municipal de l'any 2016.

II)

OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT DE LA CONCESSIÓ DE LA
SUBVENCIÓ.
Les subvencions es distribuiran de la següent manera:
1.- A clubs i entitats esportives, sense ànim de lucre, per a les despeses de
manteniment i funcionament de les entitats i els derivats de la participació habitual en
activitats esportives: 45.000 euros.
2.- Promoció de l'esport base o escoles esportives: 55.000 euros.
3.- Esdeveniments Esportius i activitats que tinguen un interès especial per
tradició i funció social: 25.000€.
4.- Clubs i entitats esportives, amb equips que competisquen en rang preferent o
superior des de fa més de 2 anys: 15.000€.
5.- Beques Esportives a esportistes menors de 18 anys que acrediten mèrits
esportius i amb escassos recursos econòmics, perquè puguen potenciar la seua
disciplina i puga aconseguir la màxima competició. La quantitat d'aquest apartat
ascendirà a: 8.000€.
La finalitat d'aquestes ajudes és promoure i fomentar el desenvolupament de
l'esport.
III)

SOL·LICITANTS.

A) Els clubs i associacions esportives de Canals, legalment constituïts i inscrits en
el Registre de Clubs, Federacions i Associacions Esportives de la Comunitat Valenciana,
així com en el Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Canals, podran
sol·licitar les següents subvencions:
1.- A clubs i entitats esportives, sense ànim de lucre, per a les despeses de
manteniment i funcionament de les entitats i els derivats de la participació habitual en
activitats esportives.
2.- Promoció de l'esport base o escoles esportives.
3.- Esdeveniments Esportius i activitats que tinguen un interès especial per tradició i
funció social.
4.- Entitats esportives i Clubs que competeixen en categories superiors sense ànim
de lucre i compleixen una funció social i representativa en la localitat.
B) Els pares o tutors dels esportistes menors de 18 anys, empadronats o nascuts
a Canals, que acrediten mèrits esportius i els recursos econòmics dels quals dels
membres de la seua unitat familiar no siguen superiors a 2IPREM( 12.780’26€), dins

del termini obert per a la presentació de sol·licituds, podran sol·licitar les Beques
Esportives perquè puguen potenciar la seua disciplina i puga aconseguir la màxima
competició.
Els beneficiaris de les subvencions hauran de, si escau, estar al corrent de les
seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb
l'Ajuntament de Canals, així com estar al corrent en el pagament de les quotes a la
Seguretat Social.
L'acreditació del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de
Canals se sol·licitarà d'ofici a través del Servei Tramitador de la Subvenció.
La forma d'acreditar aquests requisits es realitzarà d'acord amb la documentació
exigida en aquesta Convocatòria.
IV)

CAUSES D’EXCLUSIÓ.

Seran 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 puguen 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 siguen requerits.
V)

ÓRGANS COMPETENTS.

Les sol·licituds presentades seran estudiades i avaluades per una Comissió
d'Estudi i Valoració que estarà constituïda pels següents membres:
-President: L'Alcalde o regidor en qui delegue.
-Vocals: Un regidor per cada partit polític amb representació municipal.
-Secretari: L'Ajudant de Coordinador Esportiu.
La Comissió podrà rebre els assessoraments que considere oportuns.
Aquesta Comissió avaluarà les sol·licituds presentades i formularà a l'òrgan
concedente, una proposta de resolució de subvencions. La proposta de concessió
haurà d'expressar la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la
subvenció, i la seua quantia, especificant la seua avaluació i els criteris de valoració
seguits per a efectuar-la. A la vista de la proposta, l'òrgan concedente resoldrà.
Correspon la competència per a concedir les subvencions a la Junta de Govern
Local ja que per acord ple de 10 de juliol de 2015 atribueix a la Junta de Govern Local
l'adopció d'acords en relació amb la convocatòria i resolució de les subvencions
municipals de caràcter concurrent previstes en l'Ordenança Municipal de Subvencions.

VI) TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir del
següent a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província
(BOP). Si l'últim dia hàbil recaiguera en dissabte el termini finalitzarà el següent dia
hàbil.
Es tindrà accés informàtic a la convocatòria des de la pàgina Web de
l'Ajuntament de Canals. http://www.canals.es.
VII) TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ.
El termini de resolució per l'òrgan competent és de tres mesos.
La resolució de concessió de subvencions es publicarà en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de Canals i en el Tauló Oficial de la seu electrònica en la pàgina Web de
l'Ajuntament de Canals.
VIII) DOCUMENTS I INFORMACIÓ QUE HAN D'ACOMPANYAR-SE A LA PETICIÓ.
Les sol·licituds es dirigiran a l'Alcalde President de la Corporació, conforme al
model annexe a aquestes bases i hauran de formular-se pels interessats o persones
que acrediten la seua representació per qualsevol mitjà vàlid en dret. Es presentaran
en el Registre Municipal situat en: Pl. de la Vila, 9 de Canals, de 8:30 h a 14:30 h, o en
qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
1.- Les Entitats Esportives sol·licitants presentaran, juntament amb la sol·licitud,
la documentació acreditativa següent:
a) Còpia del Codi d'Identificació Fiscal.
b) Còpia dels Estatuts de l'Entitat.
c) Justificant de l'entitat de crèdit en el qual figure com a titular el sol·licitant i el
nombre complet del compte que incloga el codi IBAN on s'haja de fer efectiu l'ingrés.
d) Declaració jurada sobre si s'han sol·licitat altres ajudes o subvencions per a
l'activitat proposada de qualssevol administracions públiques o entitats públiques o
privades, especificant si han sigut concedides i en quina quantia.
i) Declaració jurada d'estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries, incloses les de l'Ajuntament de Canals, així com de les obligacions amb la
Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents.
f) Projecte d'activitat/és el més detallat possible, per a la/s que sol·licita la
subvenció, amb pressupost estimatiu d'ingressos i despeses per a la seua realització,
A més s'haurà d'especificar:

-Despeses en federacions esportives i altres competicions a excepció de
sancions i multes.
- nº de llicències federatives.
- àmbit de les competicions.
- Si es tracta d'un esport autòcton.
- Si hi ha despeses en lloguer d'instal·lacions fora de la localitat.
- Si se sol·licita subvenció per a les escoles esportives: nombre d'alumnes
inscrits.
- Si se sol·licita subvenció per a esdeveniments esportius o activitats que tinguen
un interès especial per tradició i funció social: una memòria separada de
l'esdeveniment o activitat, amb pressupost detallat d'ingressos i despeses i calendari
del mateix.
g) Per a ajudes d'Esport Base o Escoles Esportives: s'hauran de presentar els
contractes dels monitors/entrenadors de l'escola, segur de responsabilitat civil de
l'entitat i en cas de no estar federats els alumnes segur esportiu que cobrisca als
participants.
h) Autoritzar a l'Ajuntament a verificar amb els altres ens subvencionantes.
2.- Els pares o tutors d'esportistes menors de 18 anys empadronats a Canals,
hauran de presentar al costat de la sol·licitud:
a) N.I.F. del pare, mare o tutor.
b) Certificat de convivència de l'esportista menor de 18 anys.
c) Acreditació dels mèrits esportius. (en aquest sentit s'entendrà com a mèrit
esportiu l'estar inscrit en competició autonòmica, nacional o internacional).
d) Declaració de la Renda de l'exercici 2014 de tots els membres de la unitat
familiar majors de 16 anys, o declaració negativa de la AEAT, en cas de no estar
obligat a realitzar-la.
c) Justificant de l'entitat de crèdit en el qual figure com a titular el sol·licitant i el
nombre complet del compte que incloga el codi ANAVEN on s'haja de fer efectiu
l'ingrés.
d) Declaració jurada sobre si s'han sol·licitat altres ajudes o subvencions per a
l'activitat proposada de qualssevol administracions públiques o entitats públiques o
privades, especificant si han sigut concedides i en quina quantia.
i) Declaració jurada d'estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries, incloses les de l'Ajuntament de Canals, així com de les obligacions amb la
Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents.
f) Autoritzar a l'Ajuntament a verificar amb els altres ens subvencionantes.

No serà necessari presentar la documentació que s'haja aportat en anys
anteriors, sempre que faça referència a dades estables o no hagen sigut modificats,
com són, per exemple, còpia dels Estatuts, còpia d'inscripció en el Registre Municipal
d'Associacions, substituint tal documentació per una declaració jurada relativa a la
vigència de la mateixa.
IX) LA RESOLUCIÓ POSA FI A LA VIA ADMINISTRATIVA.
La resolució de concessió de la subvenció, posarà fi a la via administrativa.
Contra aquesta resolució cal interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de
dos mesos, a explicar des de l'endemà a la data de la seua publicació.
Així mateix, contra aquesta resolució podrà ser entaulat potestativament recurs
de reposició, en el termini d'un mes, a explicar des de l'endemà a la data de la seua
publicació. En tal cas, no es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
el recurs de reposició siga resolt expressament o s'haja produït la desestimació
presumpta del mateix.
X) CRITÈRIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
La Comissió d'Estudi i Valoració avaluarà les sol·licituds, presentades dins del
termini i en la forma escaient, tenint en compte els següents criteris de selecció:
1.- A clubs i entitats esportives, sense ànim de lucre, per a les despeses de
manteniment i funcionament de les entitats i els derivats de la participació
habitual en activitats esportives: 45.000 euros, criteris:
Es distribuiran entre totes les sol·licituds acceptades, assignant un valor punt,
obtingut per la divisió entre aquesta quantia i la suma de tots els punts obtinguts per
totes les sol·licituds acceptades i multiplicant aquest valor pel total de punts de cada
sol·licitud. Cap entitat podrà percebre en cap concepte més del 50% de la quantitat
total dedicada a aquest apartat.
La distribució de punts es realitzarà de la següent forma:

DESPESES
€
DE 100 A 500
DE 501 A 1000
DE
1001
A 1500
DE
1501
A 2000

PUNTS
5
8
12
15

DE
2001
A 3000
DE
3001
A 4000
DE
4001
A 5000
DE
5001
A 6000
DE
6001
A 7000
DE
7001
A 8000
DE
8001
A 9000
DE
A
9001
10.000
DE
A
10.001 11.000
DE
A
11.001 12.000
DE
A
12.001 13.000
DE
A
13.001 14.000
DE
A
14.001 15.000
DE
A.
15.001 16.000
DE
A
16.001 17.000
DE
A
17.001 18.000
DE
A
18.001 19.000
DE
A
19.001 20.000
MÉS DE 20.000

19
22
26
31
37
43
47
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
130

B.- Nombre de llicències federatives, altres competicions comarcals o socis
practicants actius en competicions locals. No podran incloure's llicències professionals
o semi-professionals, les llicències locals tindran les mateixes característiques i
cobertura que les llicències federatives.
Es valorara majorment els components de menor edat, sent la totalitat dels punts
la suma de cadascun dels conceptes B.1+B.2+B.3, no superant en cap cas la
puntuació de 175 punts.
B.1

Nº
MAJORS
ANYS

PUNTS

18
DE 5
DE 16
DE 31
DE 46
DE 61
DE 76
DE 101
DE 126
DE 151
DE 176
DE 201
DE 251
DE 301
DE 351
DE 401
DE 451
MÉS DE
500

A 15
A 30
A 45
A 60
A 75
A 100
A 125
A 150
A 175
A 200
A 250
A 300
A 350
A 400
A 450
A 500

2
4
6
8
10
15
17
19
21
25
27
29
31
35
37
39

..

45

B.2
Nº
MAJORS
entre 14
ANYS

PUNTS

de
i 17
DE 5
DE 16
DE 31
DE 46
DE 61
DE 76
DE 101
DE 126
DE 151
DE 176
DE 201
DE 251
DE 301
DE 351
DE 401

A 15
A 30
A 45
A 60
A 75
A 100
A 125
A 150
A 175
A 200
A 250
A 300
A 350
A 400
A 450

5
7
9
12
15
18
21
24
27
31
34
37
40
43
47

DE 451
A 500
MÉS DE
500
..

50

Nº

PUNTS

60

B.3
MENORS
ANYS

14
DE 5
DE 16
DE 31
DE 46
DE 61
DE 76
DE 101
DE 126
DE 151
DE 176
DE 201
DE 251
DE 301
DE 351
DE 401
DE 451
MÉS DE
500

A 15
A 30
A 45
A 60
A 75
A 100
A 125
A 150
A 175
A 200
A 250
A 300
A 350
A 400
A 450
A 500

6
9
11
14
17
20
23
26
29
32
35
39
43
47
51
55

..

70

C.- Àmbit de les competicions estarà entre competicions de caràcter local fins a
competicions a nivell internacional. Es comptabilitzarà el nombre d'equips inscrits pels
punts corresponents a cada categoria. Tenint en compte que per a poder obtenir
aquesta puntuació deu tenir inscrits en cada categoria el nombre de jugadors
corresponents al Coeficient K referit en l'apartat següent. La puntuació màxima que es
pot aconseguir és de 150 punts.
CATEGORIES:

PUNTS

Internacional
Nacional-Divisió Honor
2ª Div.- Absoluta
3ª Div.- Senior Territ- Juve.Nac.
Autonòmica Senir- Preferent.
Autonòmica Juvenil.-Femni.
Autonòmica Cadet/ Inf.- Femeni 1ª
Provincial – Juvenil 1ª- Amater 2ªRg.
Cadete1ª- Infantil 1ª- Regional 1ª- Femeni2ª
Juvenil –Cadete –Infantil 2ª

100
90
80
70
60
50
40
30
20
15

Alevins-Benjamins-Prebenja.
Comarcal – Querubins.
Local

9
5
2

D.- Als esports Autòctons se'ls assignarà una puntuació addicional de 20 Punts.
E.- Les entitats esportives que tinguen despeses per desplaçament i lloguer en
instal·lacions.
DESPESES
PUNTS
De
0 a 1000€
10
De 1001 a 2000€
15
De 2001 a 3000€
30
De 3001 a 4000€
50
De 4001 a 5000€
70
Més de 5000€
100
2.- Promoció del esport base o escoles esportives.
La quantitat destinada per a aquest concepte serà de 55.000 €
Es valorarà el nombre d'alumnes inscrit en funció de la disciplina esportiva, a
l'efecte de la qual s'aplicarà la següent fórmula:

A
_________ * X = (Fase-2)
K
A És el Nº alumnes inscrits.
K, El coeficient de disciplina esportiva. És el màxim nombre d'elements que componen
un equip en competició o nombre de components en exercicis de recreació segons la
disciplina, (Aquests nombres segons la majoria de les federacions per a esportistes
menors de 15 anys el nombre ideal que aconsellen és de 15 i per a majors d'aquella
edat està aconsellat entre 20 i 30 alumnes). Segons següent taula:
X, Indicador correctiu, que s'incorporarà cada any per variació del pressupost, IPC o
coeficient esportiu. No podrà sobrepassar la quantitat d'1.380€.

COEFICIENTK
Basquet – Baló a 14
Má
Muntanyisme
20
Pádel – Ténis
8
Kárate- Tawcond.
20
Escacs
8
DISCIPLINA

Futbol – 8
Futbol – 11
Fubol Sala
Frontenis
Atletísme
Ciclisme
Aerobic
Escalada
Pilota a má.
Natació
Voleibol
Yoga

14
18
14
8
12
12
30
8
6
10
14
30

3.- Esdeveniments Esportius i activitats que tinguen un interès especial per
tradició i funció social: 25.000€ criteris:
La col·laboració entre Ajuntament i Entitats Esportives és necessari per al
desenvolupament de l'esport en aquesta localitat, per tant es valorarà en la mesura de
col·laboració pels esdeveniments destacables i d'interès específic per a aquest
Ajuntament.
- La quantitat destinada per a aquest apartat és de 25.000€.
- Aquesta quantitat serà distribuïda entre tots els esdeveniments presentats en
les sol·licituds acceptades, assignant un valor punt, obtingut per la divisió entre
aquesta quantia i la suma de tots els punts obtinguts pels esdeveniments presentats.
- La quantitat destinada a cada entitat es determinarà multiplicant el valor punt
pels punts obtinguts per cada esdeveniment.
EVENTS
Tornejos Nacionals i Internacionals
“
Categories Autonòmiques
“
“
Provincials
“
“
Comarcal
“
“
Local
Fira Setembre

PUNTS
55
25
10
5
3
3.

Tornejos Específics
Tornejos d’interés Local ( 24h, Futbol -11.)
Mitja Marató - Popular a peu 9’octubre.
Tornejos 12h. (F-Sala,,F-7,,9’Octubre bici….)
Tornejos (Funció social- Popular volta a peu,…..)

50.
40.
10.
30.

4.- Entitats i Clubs esportius, sense ànim de lucre, amb equips en més de
dos anys d'antiguitat en competicions de rang autonòmic, preferent, nacional i
internacional: 15.000€: criteris:
Aquesta quantitat serà distribuïda entre totes les entitats acceptades, assignant
un valor punt, obtingut per la divisió entre aquesta quantitat i la suma de tots els punts.
La quantitat designada a cada entitat es determinarà multiplicant el valor punt pel total
de punts obtinguts.

CRITÈRIS: per cada equip de l'Entitat que reunisca els requisits per categoria i
per antiguitat:
1. CATEGORIA

PUNTS

Internacional
100
Nacional-Divisió Honor
80
2ª Div.- Absoluta
70
3ª Div.- Senior Territ- Juve.Nac .60
Autonòmica Senir- Preferent.
50
Autonòmica (Juvenil.-Femni).
Autonòmica Cadet.- infantil
2. ANTIGUITAT
De 3 a 5 anys
De 6 a 8 anys
De 9 a 12 “
De 13 a 15 “
Més de 15 anys

40
30

PUNTS
10
20
30
40
60

5.- Beques Esportives a esportistes menors de 18 anys que acrediten
mèrits esportius i amb escassos recursos econòmics, perquè puguen potenciar
la seua disciplina i puga aconseguir la màxima competició. La quantitat d'aquest
apartat ascendirà a: 8.000€.
Els requisits són:
a) Els esportistes menors de 18 anys estiguen empadronats a Canals.
Que els recursos econòmics dels membres de la seua unitat familiar no
siguen superiors a 2IPREM (12.780’26). (S'entendrà per unitat familiar la
integrada per l'interessat, el cònjuge, els fills menors de 26 anys, els
menors acollits i les persones amb una discapacitat d'almenys el 33%,
sempre que s'acredite la convivència mitjançant el corresponent certificat).

b) Que acrediten mèrits esportius (a aquests efectes es considerarà mèrit
esportiu l'estar inscrit en una competició a nivell autonòmic, nacional o
internacional durant l'any 2015).
Criteris:
Es distingirà si està inscrit en competició esportiva d'àmbit autonòmic, nacional
o internacional.
S'assignen 2.000 euros a les sol·licituds adscrites a una competició
autonòmica, està quantitat es dividirà pel nombre de sol·licitants, de la qual resultarà la
quantitat a assignar, que en cap cas podrà ser superior a: 400 euros.
S'assignen 3.000 euros a les sol·licituds adscrites a una competició nacional,
està quantitat es dividirà pel nombre de sol·licitants, de la qual resultarà la quantitat a
assignar, que en cap cas podrà ser superior a : 600 euros.
S'assignen 3.000 euros a les sol·licituds adscrites a una competició
internacional, està quantitat es dividirà pel nombre de sol·licitants, de la qual resultarà
la quantitat a assignar, que en cap cas podrà ser superior a : 1.000 euros.
Solament es podrà optar a una beca per esportista.
XI) NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ
La resolució i altres comunicacions es notificaran preferentment per via
telemàtica a l'adreça de correu electrònic (e-mail) que l'interessat indique en la seua
sol·licitud. En cas de mancar d'aquesta eina, les notificacions es realitzaran en l'adreça
o domicili que l'interessat haja fet constar en la seua petició. A més es publicarà en el
Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Canals i en el Tauler d'anuncis de la seu
electrònica de l'Ajuntament de Canals.
Es donarà publicitat de les subvencions concedides, de conformitat amb el que
es disposa en l'Art. 18 de la Llei 38/2003, de 27 de novembre, General de
Subvencions, i l'Art. 30 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual es
desenvolupa la citada llei.
XII) PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
El pagament de la subvenció es realitzarà de forma anticipada, ja que aquest
finançament és necessària per a poder dur a terme les actuacions inherents a la
subvenció, abonant una quarta part de la quantitat del total de la subvenció a la
concessió de la subvenció i en els mesos de maig i setembre.
L'ordre de pagament del percentatge restant s'expedirà una vegada quede
acreditada la justificació pel beneficiari, de la realització de la despesa i el consegüent
pagament de les activitats per a les quals es concedeix aquesta subvenció.
No obstant l'anterior si la justificació es realitza amb anterioritat a la data
establida per a açò, podrà liquidar-se el pagament amb anterioritat
El pagament s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte bancari del
beneficiari.

No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no es
trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, o siga deutor per resolució de procedència de reintegrament.
No obstant el previst en els paràgrafs anteriors, es podrà acordar la retenció de
pagaments de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari, en cas que s'inicie
procediment de reintegrament de la subvenció atorgada.
XIII) PERCENTATGE QUE COM A MÀXIM POT COBRIR LA SUBVENCIÓ DEL COST
DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA.
Les quantitats concedides podran cobrir totalment (100%) la subvenció que se
sol·licite, sense que en cap cas, comptabilitzant el possible cofinançament, se supere
el cost real de l'activitat subvencionada.
La concessió d'aquestes subvencions serà compatible amb altres subvencions
públiques o privades concedides per a la mateixa fi, sempre que la quantia total de les
ajudes no supere el 100% de l'import de l'activitat que se subvenciona.
XIV) SUBCONTRATACIÓ.
El beneficiari no podrà subcontractar amb tercers l'activitat subvencionada.
XV) MODIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Les actuacions subvencionades hauran d'executar-se en el temps i forma
aprovats per la resolució de concessió. Qualsevol canvi en el projecte o activitat
requerirà que no afecte als objectius perseguits amb aquesta ajuda, i que siga
sol·licitat mitjançant instància dirigida a l'Alcaldia Presidència, abans que finalitze el
termini d'execució d'activitats subvencionables (de l'1 de gener al 31 de desembre de
cada any).
XVI) TERMINI MÀXIM PER A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ I FORMA
DE JUSTIFICACIÓ
Conforme estableix l'Art. 30.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, la rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del
beneficiari o de l'entitat col·laboradora, en la qual han d'incloure, sota responsabilitat
del declarant, els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa
jurídica que permeten acreditar el compliment de l'objecte de la subvenció pública.
Sobre la base d'açò els beneficiaris acreditaran la realització de l'activitat
subvencionada, mitjançant la presentació, abans del 31 de gener del 2017, de la
següent documentació:
1. Memòria de les activitats realitzades amb la subvenció.
2. Justificants de despesa. Hauran d'estar datats entre l'1 de gener i el 31 de
desembre de l'any 2016.

La revisió de la justificació de la subvenció es regirà pels següents criteris:
a) Els documents que s'acceptaran com a comprovants de despeses seran:
• Nòmines (50%).
• Documents d'ingressos de les quotes de la Seguretat Social i Assegurances
Esportives.
Les factures contindran almenys les següents dades:
• Nombre de factura del proveïdor.
• Data d'emissió de la factura.
• Nom i NIF. del proveïdor.
• Domicili de proveïdor.
• Nom i NIF de l'Associació.
• Concepte pel qual es factura, amb quantitats i preus unitaris si fóra el cas. Si es
fa referència a albarans o un altre tipus de notes, s'adjuntaran també a la factura.
• Tipus de l'IVA aplicat
• Import total de la factura
b) En els pagaments realitzats per determinats serveis prestats (xarrades,
conferències, col·laboracions, desplaçaments, etc.) ha de constar, en la factura o rebut
emès a aquest efecte, si escau, la retenció realitzada del percentatge corresponent en
concepte d'IRPF, quantitat que ha de ser ingressada en Hisenda.
S'entendrà que existeix una relació de prestació de serveis quan no hi ha una
relació laboral dependent o treball per compte d'altri.
No s'admetrà com a despeses justificatives els de restauració (esmorzars,
menjars, sopars i similars, excepte els corresponents a dietes per competicions).
No s'admetrà com a despesa subvencionable, cap que puga considerar-se com
a despesa d'inversió, tals com:
• Inversions en mobles o immobles,
• Qualsevol que comporte l'adquisició d'equipaments, per exemple:
• Un ordinador (muntat o per elements), una impressora, programes informàtics,
un fax, una fotocopiadora, una calculadora, etc.
• Equips de so o d'imatge: com una càmera de fotos, video o els seus
complements, un equip de música, un projector, etc.
Es presentarà sempre original i còpia de cada document per a la seua compulsa.
XVII) OBLIGACIONS QUE ASSUMEIX EL BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ
L'entitat o particular subvencionat es comprometen en general al compliment de
les obligacions dels Art. 14 i 15 de la Llei General de Subvencions, i en particular:
-Realitzar les activitats subvencionades procedint el reintegrament de la
subvenció en cas d'incompliment.
-Fer constar explícitament en la publicitat de les activitats subvencionades la
col·laboració de l'Ajuntament de Canals, amb el seu logotip.

-Aportar la documentació que els anàs sol·licitada.
-Respondre davant l'Ajuntament de Canals, de la veracitat de les dades
aportades en la sol·licitud i en la documentació presentada.
-Comunicar qualsevol eventualitat que afecte
desenvolupament i finalització de l'activitat subvencionada.

a

la

programació,

XVIII) ANUL·LACIÓ I REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ
Procedirà l'anul·lació de la subvenció concedida en els supòsits de renúncia del
beneficiari, en els recollits en l'Art. 36.1 i 36.2 de la Llei 38/2003 General de
Subvencions, en els casos d'incompliment per part del mateix de les obligacions
assumides o que se li hagueren imposat, prèvia tramitació d'expedient i sense perjudici
que per l'Administració Municipal puga ser revisat l'acte de concessió en la forma i pel
procediment legalment establit.
Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès
de demora des del moment del pagament de la subvenció, en la quantia legalment
establida i prèvia tramitació d'expedient, en els supòsits establits en l'Art. 14 del
Reglament Municipal de Subvencions i en els Art. 36 i 37 de la Llei General de
Subvencions.
Les quantitats que procedisca reintegrar tindran la consideració d'ingrés de dret
públic resultant d'aplicació per a la seua cobranza l'establit en la Llei General
Pressupostària.
XIX) RÈGIM JURÍDIC.
En el no previst en aquesta convocatòria s'estarà al que es disposa en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de
desenvolupament aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; l'Ordenança de
Subvencions de l'Ajuntament de Canals (B.O.P. nº 219 de 15 de setembre de 2009) i
les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Canals; de forma supletòria
les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'açò, les normes de dret privat
aplicables.
En cap cas, l'Ajuntament de Canals assumirà obligació alguna de caràcter
laboral ni de cap altra classe, respecte al personal que els beneficiaris destinen a
l'execució dels programes objecte de les subvencions, dit personal haurà de ser
aportat pels beneficiaris, al càrrec dels quals correran les respectives relacions jurídiclaborals o, d'una altra índole que puguen existir, sense que en cap cas aconseguisca a
l'Ajuntament de Canals responsabilitat alguna, directa o indirecta per tals conceptes.
Correspon igualment als beneficiaris l'obtenció dels permisos necessaris si
escau i el pagament dels impostos corresponents.

ANNEX I

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES. ANY
2016.
Dº/Dª......................................................................................................................
..........................amb N.I.F. nombre...................... i
domicili……en......................................... CP…………. en qualitat de
............................de l’entidad esportiva.........................,
EXPOSA:
Que desitja sol·licitar la següent/s subvenció/és esportiva/s convocada/s per
l'Ajuntament de Canals per al 2016:
1.- A clubs i entitats esportives, sense ànim de lucre, per a les despeses de
manteniment i funcionament de les entitats i els derivats de la participació
habitual en activitats esportives.
2.- Promoció de l'esport base o escoles esportives.
3.- Esdeveniments Esportius i activitats que tinguen un interès especial per
tradició i funció social.
4.- Material esportiu.

DECLARA:

Declara haver sol·licitat altres subvencions als següents organismes:
quantia solicitada :
, quantia rebuda
.

Declara estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries, incloses
les de l'Ajuntament de Canals, imposades per les disposicions vigents i estar al
corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents.
Declara que els Estatuts de l'Entitat i el C.I.F. no s'han modificat i consten en
l'Ajuntament per haver-los presentat en exercicis anteriors per a altres
subvencions
AUTORITZA:
Autoritzar a l'Ajuntament a verificar amb els altres ens subvencionants.
EN CAS DE RESULTAR BENEFICIARI DE SUBVENCIÓ:

Presentar la justificación acreditativa de estar al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, y con la Seguridad Social.
DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA:
1.-Còpia del CIF.
2.-Estatuts de l'Associació o declaració jurada de vigència dels mateixos.
3.-Justificant bancari en el qual figure com a titular el sol·licitant i dades de compte
bancari IBAN.
4.- Projecte d'activitats amb pressupost d'ingressos i despeses del projecte/activitat per
al qual se sol·licita la subvenció.
5.- Declaració jurada substituint la documentació d'identificació.
6.- Contractes dels monitors/entrenadors de l'escola.
7.- Segur de Responsabilitat civil de l'Entitat i en cas de no estar federats els alumnes
segur esportiu que cobrisca als participants.
DADES ECONÒMIQUES:
Pressupost global del projecte: ……………………………….
Import Autofinanciat:................... ,
Import Sol·licitat:.........................
SOL·LICITA, a la vista de les Bases Reguladores de les presents subvencions i
reunits els requisits exigits, subvenció i DECLARA que totes les dades i documents
que acompanya s'ajusten a la realitat.
Canals, a .
(Signatura)

ANNEX II
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES.
ANY 2016.
PRESSUPOST:
INGRESSOS
CONCEPTE
IMPORT
1º.- QUOTES DE SOCIS:
Nombre de socis: _____
Cuota: _______
Mesos: _____
2º.- Loteries, Rifes, etc.

__________ €

___________€

___________€

3º.- " Sponsors "
Nom dels " Sponsors ":_______
_____________________________
4º.- Subvencions de’altres Entitats
___________€
Publiques i/o Privades.
Nom:_________________________
______________________________

___________€

5º.- Escola que gestionen:
Monitors:
Nombre: ____
Sou: ________€
Material: ____________€
6º.- ALTRES CONCEPTES:
_______________________________
__________€
_______________________________
__________€
_______________________________
__________€
_______________________________
__________€
TOTAL
______________€

INGRESSOS

......................

DESPESES
CONCEPTE
1º.- Viatges/Desplaçaments
Mitjà de transport:
____________________________

IMPORT
__________€

2º.- Material:
_____________________________

__________€

3º.-Lloguers o desplaçaments a altres municipis
_____________________________

__________€

4º.- Arbitratges:
__________€
Nombre Partits:_________
Preu per Partit:_________€

4º.- Sous (fins el 50%):
_____________________________
5º.- Llicències Federatives (*):
Nombre Fitxes: _________
Quantia: ________________€
(*) Certificat oficial de despeses federatives
Nombre Fitxes: _________
Quantia: ________________€
6º.- Escola que gestionen
Monitors:
Nombre:____
Sou:________€
Material: ___________€

__________€
__________€

__________€

6º.- ALTRES CONCEPTES:
_______________________________
__________€
TOTAL DESPESES......... ______________€

ANNEX III
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES.
ANY 2016.
MEMÒRIA
1.- FINALITAT GENERAL DE L’ENTITAT:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2º.- NOMBRE TOTAL DE MEMBRES:_______________

3º.- HOMES:__________

4º.- DONES:___________

5º.- NOMBRE DE MEMBRES PER EDATS:
HOMES
Menors de 18 anys: _____________
De 18 a 25 anys: _______________
Majors de 25 anys: _____________

DONES
__________
__________
____________

6º.-

COL·LABORACIÓ AMB LES ACTIVITATS ESPORTIVES DE
L'AJUNTAMENT CANALS.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
7º.- PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS PER A L’ANY 2016:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
8º.- CALENDARI DE COMPETICIONS I ÀMBIT DE LES MATEIXES:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9º ES TRACTA D'UN ESPORT AUTÒCTON?:_______________________
10º.- ESDEVENIMENTS ESPORTIUS D'INTERÈS ESPECIAL (INDICAR
CATEGORIA DE L'ESDEVENIMENT)
________________________________________________________
________________________________________________________
11º.- ANTIGUITAT DE L'ENTITAT EN COMPETICIONS DE RANG:
________________________________________________________

ANNEX IV
SOL·LICITUD DE BEQUES PER A JOVES ESPORTISTES MENORS DE 18
ANYS QUE ACREDITEN MÈRITS ESPORTIUS. ANY 2016.
Dº/Dª.....................................................................................................................
amb N.I.F. nombre...................... i domicili en ……….....................................
de.........................., CP…………. en calitat de ................................................
del jove esportista ……...................................................................................,
EXPOSA:

Que desitja sol·licitar la següent/s subvenció/és esportiva/s convocada/s per
l'Ajuntament de Canals per al 2016:
Beques Esportives a esportistes menors de 18 anys que acrediten mèrits
esportius i amb escassos recursos econòmics, perquè puguen potenciar la
seua disciplina i puga aconseguir la màxima competició
DECLARA:
Haver sol·licitat altres subvencions als següents organismes:
Quantia sol·licitada:
, quantia rebuda

.

Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries, incloses les de
l'Ajuntament de Canals, imposades per les disposicions vigents.
Declara estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents.
AUTORITZA:
Autoritzar a l’Ajuntament a verificar amb els altres ens subvencionants.
EN CAS DE RESULTAR BENEFICIARI DE SUBVENCIÓ:
Presentar la justificació acreditativa d'estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries, i amb la Seguretat Social.
DOCUMENTACIÓ QUE S'APORTA:
a) N.I.F. del Pare, mare o tutor
b) N.I.F de l'esportista per al qual se sol·licita l'ajuda..
c) Certificat de convivència de l'esportista menor de 18 anys, amb la seua unitat
familiar.
d) Acreditació dels mèrits esportius. (en aquest sentit s'entendrà com a mèrit esportiu
l'haver estat inscrit en competició autonòmica, nacional o internacional en el 2015).
e) Declaració de la Renda de l'exercici 2014 de tots els membres de la unitat familiar
majors de 16 anys, o declaració negativa de AEAT, en cas de no estar obligat a
realitzar-la.
f).Justificant bancari en el qual figure com a titular el sol·licitant i dades de compte
bancari IBAN.
SOL·LICITA, a la vista de les Bases Reguladores de les presents subvencions i
reunits els requisits exigits, subvenció i DECLARA que totes les dades i documents
que acompanya s'ajusten a la realitat.
Canals, a .
(Signatura)

