BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
ESPORTIVES LOCALS PER A L’ANY 2020
L'Ajuntament de Canals amb les presents Bases, aposta per fomentar i promoure l'esport a Canals,
amb la finalitat de fomentar l'activitat física i l’esport en totes les seues manifestacions, prestant
especial importància a l'esport educatiu dirigit a xiquets i xiquetes, abastant a més altres àmbits tan
importants en la nostra societat, com són la salut, la igualtat i la inclusió en l'esport i sense deixar de
costat altres camps rellevants com són l'esport per a tots i totes, i també l'ajuda a l'esport de
competició.
Entre les línies d'actuació sobre les quals aquest municipi exerceix competències en matèria
esportiva, es troba la d'exercir les labors de promoció, planificació i gestió esportiva. Així ho estableix
l'art. 7.2 b) de la Llei 2/2011 de 22 de març de l'Esport i Activitat Física de la Comunitat Valenciana.
Les presents Bases descansen sobre un conjunt de principis generals que han d'inspirar en tot
moment l'activitat subvencionada: igualtat, publicitat, transparència, objectivitat, no discriminació,
eficàcia en el compliment dels objectius fixats per la Corporació, objectius entre els quals mereix
especial esment l'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.
Convoca les subvencions que s'indiquen, d'acord amb les bases següents:

BASES
I. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS
La quantitat econòmica estipulada serà de 115.000 euros per al 2020, incloses en el Capítol 4,
destinada per a subvencions a entitats esportives.

II. OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ
La present convocatòria estableix el procediment en règim de concurrència competitiva per a la
concessió de subvencions en relació amb la posada en pràctica de programes de promoció
d’activitat física i esport desenvolupats a Canals, durant la temporada 2019-2020, per clubs i
associacions esportives del municipi.
La finalitat de les subvencions és ajudar a les associacions i entitats esportives en les despeses
corrents que deriven per portar a la pràctica programes i accions de promoció esportiva.
Aquestes ajudes s'estableixen per a fomentar les següents categories de pràctica esportiva de la
localitat:
-Esport base
-Esport amateur
-Esport saludable
-Esport per a gent gran
-Esport en igualtat
-Esport inclusiu
-Esport autòcton
-Esport de competició
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CATEGORIES D’ACTUACIÓ SUBVENCIONABLE I PERÍODE DE REALITZACIÓ

Els sol·licitants podran presentar un projecte esportiu per a la temporada 2019/2020 que
contemple programes d'activitat física i esport en relació amb les següents categories:
A.Programes de promoció de l'esport base
B.Programes de promoció de l'esport amateur
C.Programes de promoció de l'esport saludable
D.Programes de promoció de l'esport per a gent gran
E.Programes de promoció de l'esport en igualtat
F.Programes de promoció de l'esport inclusiu
G.Programes de promoció de l'esport autòcton
H.Programes de promoció de l'esport de competició
Tots els programes d'activitat física i esport hauran d'ajustar-se al període de realització en relació
amb el exercici 2020.
- Descripció de les categories a subvencionar:
A. PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE L’ESPORT BASE
Aquesta categoria se centra en els programes relacionats amb la promoció de l'esport base.
Es contempla com a esport base la gestió i portada a la pràctica de programes d'ensenyança i
aprenentatge de continguts tècnics, tàctics i reglamentaris d'un esport amb xiquets i xiquetes en
edats compreses entre 3 i 18 anys.
Les escoles esportives tenen la peculiaritat que estan organitzades en categories d'aprenentatge
en funció de l'edat i nivell dels esportistes.
La consideració d'escola esportiva s'estableix abans de començar la temporada amb la
presentació de sol·licitud i documentació requerida en el Servei Esportiu de l'Ajuntament de
Canals durant els mesos d'agost i setembre.
Les escoles esportives són gestionades de manera directa per associacions esportives locals en
instal·lacions esportives municipals.
El reconeixement de cada equip i/o grup es realitza en funció d'un nombre mínim d'esportistes que
han de tindre tant els esports individuals com els esports col·lectius.
En aquelles situacions amb grups per davall del mínim establert es valoraran per a la seua
aprovació o desistiment des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Canals.
Els mínims establits són els següents:
-Esports individuals: mínim 5 esportistes.
-Esports col·lectius: mínim 8 esportistes.
A més, tindran diferent consideració les següents situacions especials:
1. Equips i/o grups d'escoles esportives amb quotes anuals inferiors a 100 euros.
2. Escoles de nova creació amb un mínim de 3 anys sense estar aquest esport base en el municipi.
B. PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE L’ESPORT AMATEUR
Aquesta categoria se centra en els programes relacionats amb la promoció de l'esport amateur.
Es contempla com a esport amateur la gestió i portada a la pràctica de programes d'entrenament
esportiu amb equips i/o grups amb esportistes majors de 18 anys per a la participació en
competicions oficials no professionals.
Aquestes activitats esportives són gestionades de manera directa per associacions esportives
locals en instal·lacions esportives municipals, sempre que l'Ajuntament dispose d'instal·lacions per
a practicar aquest esport.
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C. PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE L’ESPORT SALUDABLE
Aquesta categoria se centra en els programes relacionats amb la promoció de l'esport saludable.
Es contempla com a esport saludable la gestió i portada a la pràctica de programes de pràctica
d'activitats fisicoesportives amb persones entre 4 i 65 anys amb una orientació saludable i de
benestar allunyada de la pràctica competitiva.
Aquestes activitats esportives són gestionades de manera directa per associacions esportives
locals en instal·lacions esportives municipals.
El reconeixement de cada equip i/o grup es realitza en funció d'un nombre mínim d'esportistes que
han de tindre tant els esports individuals, els esports col·lectius i les activitats dirigides.
En aquelles situacions amb grups per davall del mínim establit es valoraran per a la seua
aprovació o desistiment des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Canals.
Els mínims establits són els següents:
-Esports individuals: mínim 5 esportistes.
-Esports col·lectius: mínim 8 esportistes.
-Activitats dirigides: mínim 15 esportistes.
D. PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE L’ESPORT PER A GENT GRAN
Aquesta categoria se centra en els programes relacionats amb la promoció de l'esport per a gent
gran.
Es contempla com a esport per a gent gran la gestió i portada a la pràctica de programes
d'activitat física amb activitats segures i saludables amb grups de persones majors de 65 anys.
Aquestes activitats esportives són gestionades de manera directa per associacions esportives
locals en instal·lacions esportives municipals.
El reconeixement de cada equip i/o grup es realitza en funció d'un nombre mínim d'esportistes que
han de tindre tant els esports individuals, els esports col·lectius i les activitats dirigides
En aquelles situacions amb grups per davall del mínim establit es valoraran per a la seua
aprovació o desistiment des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Canals.
Els mínims establits són els següents:
-Esports individuals: mínim 5 esportistes.
-Esports col·lectius: mínim 8 esportistes.
-Activitats dirigides: mínim 15 esportistes.
E. PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE L’ESPORT EN IGUALTAT
Aquesta categoria se centra en els programes relacionats amb la promoció de l'esport en igualtat.
Es contempla com a esport en igualtat la gestió i portada a la pràctica de programes en relació
amb situacions de pràctica esportiva on hi haja esportistes, grups i/o equips formant part d'esports
associats tradicionalment a un sexe/gènere contrari al de pràctica.
Aquestes activitats esportives són gestionades de manera directa per associacions esportives
locals en instal·lacions esportives municipals.
Per a la consideració de programes de promoció d'esport en igualtat s'estableix la següent
classificació de referència:
-Esports tradicionals femenins: aeròbic, ball esportiu, dansa, gimnàstica, gimnàstica artística,
gimnàstica rítmica, voleibol.
-Esports tradicionals masculins: bàsquet, handbol, caça, ciclisme, colombicultura, esgrima,
frontenis, futbol, futbol sala, judo, karate, motociclisme, pilota valenciana, pesca esportiva,
esquaix, taekwondo.
-Esports mixtos: escacs, atletisme, badminton, equitació, escalada, natació, pàdel, tenis.
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F. PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE L’ESPORT INCLUSIU
Aquesta categoria se centra en els programes relacionats amb la promoció de l'esport inclusiu.
Es contempla com a esport inclusiu la gestió i portada a la pràctica d'activitats i/o programes
esportius en els quals participen esportistes amb diversitat funcional i també les situacions amb
esportistes menors de 18 anys amb dificultats econòmiques per a practicar esport.
Aquestes activitats esportives són gestionades de manera directa per associacions esportives
locals en instal·lacions esportives municipals.
G. PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE L’ESPORT AUTÒCTON
Aquesta categoria se centra en els programes relacionats amb la promoció de l'esport autòcton.
Es contempla com a esport autòcton la gestió i portada a la pràctica de l'esport de la pilota
valenciana en les seues diferents modalitats amb xiquets i xiquetes en edats compreses entre 3 i
18 anys.
Aquestes activitats esportives són gestionades de manera directa per associacions esportives
locals en instal·lacions esportives municipals.
El reconeixement de cada equip i/o grup es realitza en funció d'un nombre mínim d'esportistes que
han de tindre cadascun d'ells.
En aquelles situacions amb grups per davall del mínim establit es valoraran per a la seua
aprovació o desistiment des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Canals.
Els mínims establits són els següents:
-Esport autòcton: mínim 5 esportistes.
H. PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE L’ESPORT DE COMPETICIÓ
Aquesta categoria se centra en els programes relacionats amb la promoció de l'esport de
competició.
Es contempla com a esport de competició la gestió i portada a la pràctica de programes esportius
on les associacions esportives inscriuen i federen als seus esportistes i/o equips per a la
participació eventual i/o periòdica en competicions oficials durant la temporada.
Aquestes activitats esportives són gestionades de manera directa per associacions esportives
locals en instal·lacions esportives municipals, sempre que l'Ajuntament dispose d'instal·lacions per
a practicar aquest esport.

III. SOLICITANTS
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. La seua
inscripció en el registre de l'Ajuntament de Canals haurà de tindre un any d'antiguitat, havent
d'acreditar la seua solvència esportiva mitjançant la documentació rellevant a aquest efecte.
Amb la presentació de la sol·licitud es presumeix l'acceptació incondicionada de les bases de la
convocatòria i dels requisits i obligacions que en la mateixa es conté.
Els beneficiaris de les subvencions hauran d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb
l'Agència d'Administració Tributària, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Canals.
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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.
-Activitats que promoguen o justifiquen qualsevol forma de discriminació per motius de raça, sexe,
religió o qualsevol altra que atempte contra els Drets Fonamentals de la persona.
-La no acreditació o aportació, en el termini assenyalat a aquest efecte, d'aquells documents que
siguen requerits.
-Les associacions que no hagen justificat adequadament les subvencions de l'any anterior i les
que estiguen en procés de reintegrament de les quantitats percebudes.

V. ÒRGANS COMPETENTS
Les sol·licituds presentades seran estudiades i avaluades per una Comissió d'Estudi i Valoració
que estarà constituïda pels següents membres:
-President: L'Alcaldessa o regidor en qui delegue.
-Vocals: El “Consell d’Esports”.
-Secretari: El Coordinador Esportiu o funcionari en qui delegue.
La Comissió podrà rebre els assessoraments que considere oportuns.
Aquesta Comissió avaluarà les sol·licituds presentades i formularà a l'òrgan concedent, 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 concedent resoldrà.
Correspondrà a l'Alcaldessa la concessió o denegació de les subvencions mitjançant Resolució,
així com l'aprovació de la justificació d'aquestes.

VI. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS


LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils 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.
Les sol·licituds es dirigiran a l'Alcaldessa Presidenta de la Corporació, conforme als models
annexos I, II, III, IV, V i VI d'aquestes bases i hauran de formular-se pels interessats o persones
que acrediten la seua representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.
Els models estan disponibles en la seu electrònica de l'Ajuntament de Canals (situada en la web
www.canals.es).
És obligatori que aquests impresos s'emplenen en tots i cadascun dels apartats.
Amb l'aplicació dels articles 14.2 i 16 de la LPACAP 39/2015, les entitats estan obligades a
presentar electrònicament les sol·licituds mitjançant el certificat electrònic vàlid per a l'entitat.
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VII. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA I ESMENA


DOCUMENTS E INFORMACIONS QUE HAN D’ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD

Les Entitats Esportives sol·licitants presentaran, juntament amb la sol·licitud, els annexos
corresponents i la documentació acreditativa següent:
 Documentació comú a totes les sol·licituds:

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 titular el sol·licitant i el número complet del
compte que incloga el codi IBAN on s'haja de fer efectiu l'ingrés.
d) Declaració responsable 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.
e) Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb
Hisenda, amb l'Ajuntament de Canals, així com les obligacions amb la Seguretat Social,
imposades per les disposicions vigents.
f) Declaració de no estar incurs en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
g)Declaració de trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
h) Declaració de no tindre subvencions pendents de justificar d'anys anteriors.
i) Declaració de disposar dels mitjans humans i tècnics i de l'estructura adequada per a executar
les activitats previstes en el projecte.
j) Projecte d'activitat/és el més detallat possible en relació als programes de promoció de l’activitat
física i esport per als quals sol·licita la subvenció, amb pressupost estimatiu d'ingressos i
despeses per a la seua realització.
k) Assegurança de responsabilitat civil de l'entitat.
l) Contracte de treball dels entrenadors i entrenadores.
m) Certificat de delictes sexuals dels entrenadors i entrenadores amb contracte (per a programes
amb esportistes menors de 18 anys).
n) Titulacions esportives compulsades dels entrenadors i entrenadores amb contracte.
o) Certificat del club amb relació detallada d'esportistes que conformen cada grup i/o equip del
programa de promoció de cada categoria que gestionen.
p) Autoritzar l'Ajuntament a verificar les dades que considere amb els altres ens que subvencionen
per la mateixa finalitat.
 Documentació específica segons el projecte presentat:
1. Per als projectes amb programes de promoció de l’esport inclusiu:

-Certificat oficial individual de cada esportista on es contemple el tipus i grau de discapacitat.
-Informe individual del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Canals per a esportistes amb
dificultats econòmiques (menors de 18 anys).
-Annex IV
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2. Per als projectes amb programes de promoció de l’esport de competició

-Fulla federativa amb la relació de quotes per inscripció d'equips i/o esportistes durant la
temporada vigent.
-Fulla federativa amb la relació de quotes de llicències i mútua de la temporada vigent.
-Fulla federativa amb la relació de quotes d'arbitratges de la temporada vigent.
-Certificat o document oficial federatiu amb relació detallada dels equips inscrits en competicions
oficials per a la temporada 2019/2020.
-Certificat o document oficial federatiu amb relació detallada d'esportistes i integrants del cos
tècnic amb llicència federativa per a la temporada 2019/2020.
-Annex V
 NOTA
No serà necessari presentar la documentació expressada en els apartats a, b, c, k, l i m si s'han
presentat amb anterioritat i no s'han modificat, substituint tal documentació per una declaració
jurada relativa a la vigència d'aquesta.



ESMENA DE DEFECTES DE LA SOL·LICITUD

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan instructor les examinarà i podrà
realitzar d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, coneixement i
comprovació de les dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la resolució.
Quan s'observe que la sol·licitud no reuneix els requisits o manca d'algun document preceptiu, es
requerirà a la interessada, per mitjans electrònics, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils
procedisca a l'esmena del defecte o a l'aportació de la documentació requerida, amb l'expressa
indicació que, si així no ho fera, li la tindria per desistida de la seua sol·licitud, prèvia resolució
dictada en els termes de l'art. 21 de la LPACAP 39/2015.

VIII. TERMINI DE RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ
El termini de resolució per l'òrgan competent és de tres mesos a partir de la finalització del termini
de presentació de sol·licituds.
La resolució i altres publicacions es notificaran en seu electrònica a les entitats esportives
interessades.
A més, la concessió de subvencions es publicarà en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de
Canals, en el Tauló Oficial de la seu electrònica en la pàgina Web de l'Ajuntament de Canals i 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 juliol, pel qual es desenvolupa la citada
llei.
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 comptar 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 comptar 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 d'aquest.
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IX. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les ajudes convocades s'atorgaran en règim de concurrència competitiva. Per a això la Comissió
d'Estudi i Valoració avaluarà les sol·licituds, presentades dins del termini i en la forma escaient,
tenint en compte l'aplicació dels criteris establits en aquest apartat.

 Criteris generals
1. S'estableixen una sèrie de criteris de valoració amb unes puntuacions per a cadascuna de les
categories a subvencionar.
2. El valor en euros de l'ajuda atribuïda a cada “punt” s'obtindrà dividint la quantitat econòmica
total assignada (115.000 euros), entre la suma total de punts que hagen sigut atorgats per la
Comissió d'Estudi i Valoració a tots els programes que hagen obtingut almenys un punt en la seua
valoració. Obtingut aquest càlcul, l'assignació econòmica definitiva a proposar serà el resultat de
multiplicar el nombre de punts obtinguts per cada programa pel respectiu valor econòmic del punt.
3. La subvenció total de cada associació i/o club esportiu serà la suma, en euros, de totes les
quantitats atorgades per a cadascun dels programes presentats amb assignació de punts.

 Criteris de valoració
El sistema de valoració atorga una puntuació a cada programa amb l'aplicació dels següents
criteris:
 Criteris comuns
Un primer bloc d'aquests criteris i sistema de valoració és aplicable, amb caràcter comú, a totes
les categories d'actuació.
-En aquest primer bloc es contempla l'ajuda per als següents 4 apartats:
1.Ajuda per a la gestió d'equips i/o grups
2.Ajuda per a la compra i adquisició de material esportiu
3.Ajuda per a la gestió de l'associació i/o club esportiu
4.Ajuda relacionada amb la formació dels entrenadors i entrenadores contractades
 Criteris específics
Un segon bloc recull determinats criteris específics aplicables als programes de promoció “Esport
en igualtat”, “Esport inclusiu” i “Esport de competició”.
-En aquest segon bloc per als programes de “Esport en igualtat” i “Esport inclusiu” es contempla
l'ajuda per al següent apartat:
1.Ajuda per a reduir la quota dels esportistes
-A més, per al programa de “Esport de competició”, es contempla l'ajuda per als següents 4
apartats:
1.Ajuda en la inscripció d'equips i/o esportistes en competicions oficials.
2.Ajuda en les llicències federatives i mútua.
3. Ajuda en els arbitratges de competicions oficials
4. Ajuda per la categoria de participació en competició oficial
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 Criteris i sistema de valoració comuns
1. Ajuda per a la gestió d'equips i/o grups
Aquest apartat contempla una ajuda econòmica relacionada amb la gestió de cada equip i/o grup
reconegut en cadascun dels programes d'activitat física i esport que les associacions i/o clubs
esportius gestionen durant la temporada.
Per als programes d'esport base i esport autòcton s'estableix una puntuació mensual a sumar en
relació amb les hores de contracte dels entrenadors/es per cada grup reconegut.
Per als programes d'esport amateur, esport saludable, esport per a gent gran, esport en igualtat i
esport inclusiu s'estableix una puntuació fixa per cada equip i/o grup reconegut en aquests
programes.
Les puntuacions són les següents:
PROGRAMA

Esport base

Esport amateur

Esport saludable

Esport per a gent gran

Esport en igualtat

Esport inclusiu

Esport autòcton

CONCEPTE

PUNTUACIONS

1 hora setmanal amb contracte

0,5 punts per mes i grup

2 hores setmanals amb contracte

0,9 punts per mes i grup

3 hores setmanals amb contracte

1,3 punts per mes i grup

1 hora setmanal amb contracte situació especial

0,7 punts per mes i grup

2 hores setmanals amb contracte situació especial

1,3 punts per mes i grup

3 hores setmanals amb contracte situació especial

1,9 punts per mes i grup

Esports individuals per grup

3 punts

Esports col·lectius per grup

5 punts

Esports individuals per grup

1,5 punts

Esports col·lectius per grup

2,5 punts

Activitats dirigides per grup

2,5 punts

Esports individuals per grup

1,5 punts

Esports col·lectius per grup

2,5 punts

Activitats dirigides per grup

2,5 punts

Esports individuals per grup

4 punts

Esports col·lectius per grup

7 punts

Esports individuals per grup

5 punts

Esports col·lectius per grup

9 punts

1 hora setmanal amb contracte

0,6 punts per mes i grup

2 hores setmanals amb contracte

1,2 punts per mes i grup

3 hores setmanals amb contracte

2,5 punts per mes i grup

2. Ajuda per a la compra i adquisició de material esportiu
Aquest apartat contempla una ajuda econòmica relacionada amb la compra i adquisició de
material d'entrenament esportiu.
S'estableix una puntuació fixa per cada esportista que forma part de l'equip i/o grup de cadascun
dels programes d'activitat física i esport gestionats durant la temporada.
Per als esportistes que participen en dos o més programes únicament es comptarà una única
puntuació per esportista, en aquest cas es tindrà com a referència la puntuació de major valor.
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Les puntuacions són les següents:
PROGRAMA
Esport base

Esport amateur

Esport saludable

Esport per a gent gran

Esport en igualtat

Esport inclusiu
Esport autòcton
Esport de competició

CONCEPTE

PUNTUACIONS

Per cada esportista en escoles esportives

0,06 punts

Per cada esportista en escoles esportives situació especial

0,06 punts

Per cada esportista en associacions sense ingressos per quotes

0,15 punts

Per cada esportista en associacions amb ingressos per quotes

0,04 punts

Per cada esportista en esports individuals

0,05 punts

Per cada esportista en esports col·lectius

0,05 punts

Per cada esportista en activitats dirigides

0,05 punts

Per cada esportista en esports individuals

0,05 punts

Per cada esportista en esports col·lectius

0,05 punts

Per cada esportista en activitats dirigides

0,05 punts

Per cada esportista en esports individuals

0,08 punts

Per cada esportista en esports col·lectius

0,08 punts

Per cada esportista en esports individuals

0,15 punts

Per cada esportista en esports col·lectius

0,15 punts

Per cada esportista en esports autòctons

0,15 punts

Per cada esportista en esports individuals

0,04 punts

Per cada esportista en esports col·lectius

0,04 punts

3. Ajuda per a la gestió de l'associació i/o club esportiu
Aquest apartat contempla una ajuda econòmica relacionada amb la gestió de l'associació i/o club
esportiu per portar a la pràctica algun programa d’activitat física i esport i/o per organitzar algun
esdeveniment esportiu durant la temporada.
S'estableix una puntuació fixa per temporada per a l'associació i/o club esportiu
Les puntuacions són les següents:
PROGRAMA
Tots els programes

CONCEPTE

PUNTUACIONS

Associacions esportives per temporada

1,5 punts

Clubs esportius per temporada

1,5 punts

4. Ajuda relacionada amb la formació dels entrenadors i entrenadores contractades
Aquest apartat contempla una ajuda econòmica relacionada amb la formació i qualificació
professional dels entrenadors/as amb contracte.
S'estableix una puntuació fixa per cada entrenador/a contractats/as per a portar a la pràctica
cadascun dels programes d'activitat física i esport gestionats durant la temporada.
Es contemplen 3 categories a valorar:
-1ra Categoria: Llicenciatura o grau en ciències de l'activitat física i l'esport
-2n Categoria: Magisteri d’educació física, tècnic esportiu de grau superior de l'esport de pràctica,
nivell 3 o titulació oficial equivalent.
-3ra Categoria: Tècnic superior en animació i activitats físico esportives (TAFAD), tècnic esportiu
de grau mitjà de l'esport de pràctica, nivell 2 o equivalent
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Les puntuacions són les següents:
PROGRAMA

Tots els programes

CONCEPTE

PUNTUACIONS

Per cada entrenador/a de primera categoria

1,5 punts

Per cada entrenador/a de segona categoria

0,75 punts

Per cada entrenador/a de tercera categoria

0,5 punts

 Criteris i sistema de valoració específics
-Per a programes d'esport en igualtat i esport inclusiu
La valoració fa referència a l'ajuda d'un únic apartat que a continuació es descriu:
1. Ajuda per a reduir la quota dels esportistes
Aquest apartat contempla una ajuda econòmica per a reduir la quota que l'esportista abona a
l'associació esportiva.
L'associació i/o club esportiu una vegada es resolguen les subvencions haurà d'informar els
esportistes que entren dins d'aquesta ajuda en relació a la reducció de la quota que s'ha atorgat
per part de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Canals:
S'estableix una puntuació fixa per a cada esportista.
Les puntuacions són les següents:
PROGRAMA
Esport en igualtat

Esport inclusiu

CONCEPTE

PUNTUACIONS

Per cada esportista en esports individuals

0,4 punts

Per cada esportista en esports col·lectius

0,4 punts

Per cada esportista amb diversitat funcional

3 punts

Per cada esportista sense recursos econòmics

3 punts

-Per a programes d'esport de competició
La valoració fa referència a l'ajuda de 4 apartats que a continuació es descriuen:
1.Ajuda en la inscripció d'equips i/o esportistes en competicions oficials.
Aquest apartat contempla una ajuda econòmica relacionada amb el pagament de la quota o
quotes d'inscripció de l'equip o d'esportistes en competicions oficials.
S'estableix una puntuació fixa per cada 100 euros de despesa.
Les puntuacions són les següents:
PROGRAMA
Esport de
competició

CONCEPTE
Per cada 100 euros de despesa en associacions sense ingressos per
quotes

PUNTUACIONS
1 punt

Per cada 100 euros de despesa en associacions amb ingressos per quotes

0,35 punts

Per cada 100 euros de despesa en associacions amb instal·lació privada

0,2 punts

2. Ajuda en les llicències federatives i mútua.

Aquest apartat contempla una ajuda econòmica relacionada amb el pagament de la quota de les
llicències i mutualitats dels esportistes i del cos tècnic.
S'estableix una puntuació fixa per cada 100 euros de despesa.
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L'estructura del cos tècnic es contempla de la següent manera:
-Categories fins a Alevins: 1 entrenador/a.
-Categories d'Infantils a Juvenils: 1 entrenador/a i 1 preparador/a físic.
-Categories sèniors-amateur: 1 entrenador/a,1 preparador/a físic i 1 delegat/a.
Les puntuacions són les següents:
PROGRAMA
Esport de
competició

CONCEPTE
Per cada 100 euros de despesa en associacions sense ingressos per
quotes

PUNTUACIONS
1 punt

Per cada 100 euros de despesa en associacions amb ingressos per quotes

0,35 punts

Per cada 100 euros de despesa en associacions amb instal·lació privada

0,2 punts

3. Ajuda en els arbitratges de competicions oficials

Aquest apartat contempla una ajuda econòmica relacionada amb el pagament de les quotes dels
arbitratges oficials de tots els equips i/o esportistes durant la temporada.
S'estableix una puntuació fixa per cada 100 euros de despesa.
Les puntuacions són les següents:
PROGRAMA

Esport de
competició

CONCEPTE

PUNTUACIONS

Per cada 100 euros de despesa en associacions sense ingressos per
quotes

0,5 punts

Per cada 100 euros de despesa en associacions amb ingressos per
quotes

0,35 punts

Per cada 100 euros de despesa en associacions amb instal·lació privada

0,2 punts

4. Ajuda per la categoria de participació en competicions oficials

Aquest apartat contempla una ajuda econòmica relacionada amb la categoria on els equips
competeixen durant tota la temporada
S'estableix una puntuació fixa per a cada equip en relació amb la categoria on participa en
competicions oficials tant per a categories d’esport base com per a categories d’esport amateur.
Les puntuacions són les següents:
PROGRAMA

CONCEPTE
Per cada equip en categories de divisió d’honor, autonòmica o rang
similar

Esport de
competició per a
categories
d’esport base

PUNTUACIONS
5 punts

Per cada equip en categories de preferent o rang similar

3,5 punts

Per cada equip en categories de 1ra regional o rang similar

2,5 punt

Per cada equip en categories de 2na regional, comarcal, provincial,
zonal, promoció, “Jocs esportius CV” o rang similar

1,5 punts

Per cada equip en categories de 3ra divisió, autonòmica o rang
Esport de
similar
competició per a
Per cada equip en categories de preferent, divisió d’honor o rang
categories
similar
d’esport amateur
Per cada equip en categories de 1ra regional o rang similar
Per cada equip en categories de 2na regional o rang similar

12 punts
9 punts
6 punts
3 punts
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X. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
El pagament de la subvenció es realitzarà de forma anticipada, ja que aquest finançament és
necessari per a poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció, abonant el 75% de la
quantitat del total de la subvenció a la concessió de la subvenció i el 25% restant de la quantitat
total de la subvenció, s'expedirà una vegada quede acreditada la justificació pel beneficiari.
L'incompliment de qualsevol dels requisits assenyalats en les bases causara el reintegrament
parcial o total de la subvenció.
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, és a
dir deutor per resolució de procedència de reintegrament, és per això que correspon
presentar els certificats corresponents del compliment.
No obstant això, al que es preveu en els paràgrafs anteriors, es podrà recordar la retenció de
pagaments de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari, en cas que s'inicie procediment de
reintegrament de la subvenció atorgada.

XI. PERCENTATGE MÀXIM QUE 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.

XII. SUBCONTRACTACIÓ
El beneficiari no podrà subcontractar amb tercers l'activitat subvencionada.

XIII. 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 els 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 subvencionades de l'1 de gener a
31 d'octubre de 2020.

XIV. 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.
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Sobre la base d'això els beneficiaris acreditaran la realització de l'activitat subvencionada,
mitjançant la presentació, abans del 31 d'octubre de 2020, la següent documentació:
1. Memòria de les activitats realitzades amb la subvenció.
2. Justificants de les despeses pels quals s'ha valorat aquesta subvenció, corresponents a l'any
2020.
2.1- La revisió de la justificació de la subvenció es regirà pels següents criteris:
a) Els documents que s'acceptaran com a comprovants de despeses serán:






Nòmines.
Documents d'ingressos de les quotes de la Seguretat Social.
Documents de pagament de l'IRPF.
Factures de despeses en gestories.
Document de pagament de l'Assegurança de Responsabilitat Civil i qualsevol altra
assegurança que l'entitat tinga contractada.
 Factures de compra de material esportiu i material fungible sanitari.
 Factura de despeses de material de difusió i promoció de les activitats esportives.
 Factura d'activitats extraescolars educatives, lúdiques i/o esportives
 Justificants de pagament en concepte d'inscripció d'equips, llicències federatives i mútues.
 Factura de despeses de lloguer, ús, manteniment, neteja o subministrament (aigua, llum,
telefonia, gas) d'instal·lacions esportives.
 Factura de compra de medalles, trofeus i similars.
 Factures de contractació de serveis (lloguer de graderies, lloguer de condícies portàtils,
ambulàncies, autobusos, etc.
 Justificant de pagament de xarrades, conferències, col·laboracions i similars amb finalitat
divulgativa.
b) Les factures contindran almenys les següents dades:








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 fora 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.

c) En els pagaments realitzats per determinats serveis prestats (xarrades, conferències,
col·laboracions, desplaçaments, etc.) ha de constar, en la factura o rebut emés a aquest
efecte, en el seu cas, 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.
d) No s'admetrà com a despeses justificatives els de restauració (esmorzars, menjars, sopars
i similars).
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e) No s'admetrà com a despesa subvencionable, cap que puga considerar-se com a despesa
d'inversió, com ara:
 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, vídeo o els seus complements, un
equip de música, un projector, etc.

XVI. 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 en cadascun dels apartats, procedint el reintegrament de
la subvenció en cas d'incompliment.
- Fer constar expressament el patrocini o col·laboració municipal en la realització de totes les
activitats esportives col·locant en les instal·lacions en un lloc visible i durant la celebració dels
partits de competició del primer equip publicitat, tant estàtica com de difusió: programes, cartells,
informació en ràdio, televisió, equips i en el material esportiu del club i quanta documentació
gràfica o escrita s'elabore en desenvolupament d'aquesta.
-Aportar la documentació que els fora 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 la programació, desenvolupament i finalització de
l'activitat subvencionada.

XVII. 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'interés 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 cobrança el que s'estableix en la Llei General Pressupostària.
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XVIII. RÈGIM JURÍDIC
En allò 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.
núm. 219 de 15 de setembre de 2009) i les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de
Canals; de manera supletòria les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les
normes de dret privat aplicables.
En cap cas, l'Ajuntament de Canals assumirà cap obligació de caràcter laboral ni de cap altra
classe, respecte al personal que els beneficiaris destinen a l'execució dels programes objecte de
les subvencions, aquest personal haurà de ser aportat pels beneficiaris, al càrrec dels quals
correran les respectives relacions jurídic-laborals, voluntariat, o d'una altra índole que puguen
existir, sense que en cap cas afecte a l'Ajuntament de Canals cap responsabilitat, directa o
indirecta per tals conceptes.
Correspon igualment als beneficiaris l'obtenció dels permisos necessaris en el seu cas i el
pagament dels impostos corresponents.
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ANNEX I
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES. ANY 2020.
Dº/Dª

N.I.F.

Adreça

CP

Càrrec en l’entitat que representa
Entitat esportiva


C.I.F

EXPOSA:
(Marcar amb una X)

Que desitja sol·licitar la següent/s subvenció/ns esportiva/es convocada/es per l’Ajuntament de
Canals pel 2020 per a portar a la pràctica un projecte esportiu en relació amb les següents
categories:
A Programes de promoció de l’esport base
B Programes de promoció de l’esport amateur
C Programes de promoció de l’esport saludable
D Programes de promoció del l’esport per a gent gran
E Programes de promoció del l’esport en igualtat
F Programes de promoció del l’esport inclusiu
G Programes de promoció del l’esport autòcton
H Programes de promoció de l’esport de competició

 DECLARA:
(Marcar amb una X en cas afirmatiu)

Declara haver sol·licitat altres subvencions als següents organismes:
Quantia sol·licitada

Quantia rebuda

Declara estar al corrent del compliment de les obligacions triburaries, 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.
Declara no estar incurs en cap de les prohibicions que s’estableixen en l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Declara trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.
Declara no tindre subvencions pendents de justificar d’anys anteriors.
Declara disposar dels recursos humans i tècnics i de l’estructura adequada per executar les
activitats previstes en el Projecte.
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AUTORITZA:
(Marcar amb una X en cas afirmatiu)

Autoritzar a l’Ajuntament a verificar amb altres ens subvencionants.

 ASSUMEIX:
En cas de resultar beneficiari de la subvenció, haurà de presentar la justificació acreditativa
(certificats) d’estar al corrent del compliment de las obligacions tributaries, i amb la Seguretat
Social.


DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA:
(Marcar amb una X en cas afirmatiu)

1 Còpia del C.I.F
2 Estatuts de l’Associació o declaració jurada de vigència dels mateixos.
3 Justificant bancari en el qual figure como a titular el sol·licitant i dades del compte bancari
IBAN.
4 Projecte d’activitats amb pressupost d’ingressos i despeses del programa/activitat pel qual
se sol·licita la subvenció
5 Assegurança de responsabilitat civil de l’entitat
6 Contracte de treball dels entrenadors i entrenadores
7 Certificat de delictes sexuals dels entrenadors i entrenadores amb contracte (per a
programes amb esportistes menors de 18 anys).
8 Còpia compulsada de les titulacions esportives dels entrenadors i entrenadores
9 Certificat del club amb relació detallada d'esportistes que conformen cada grup i/o equip
del programa de promoció de cada categoria que gestionen.
 Nota: No serà neccesari aportar la documentació dels punts 1,2,3,5 6 i 7 si s’han presentat
amb anterioritat i no han sofrit cap modificació des de l’última aportació. Segons Punt VII
d’aquestes Bases.
SOL·LICITA:
En vista de les Bases Reguladores de les presents subvencions i reunits els requisits exigits,
sol·licita la subvenció corresponent i DECLARA que totes les dades, documents i declaracions que
acompanya s’ajusten a la realitat.

Canals, a

de

de 2020

(Signatura i segell de l’entitat esportiva)
.
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ANNEX II
DADES DEL PROJECTE ESPORTIU DE LA TEMPORADA.
CATEGORIA DEL PROJECTE

A

B

C

D

E

F

G

H

DADES DEL PROJECTE ESPORTIU
Període de pràctica
Instal·lació de pràctica
Esport practicat
Tipus d’esport
Equips i/o grups

N.º TOTAL EQUIPS/GRUPS

N.º total mesos

Esport Individual
Esport Col·lectiu
Activitat Dirigida
PROGRAMA ESPORTIU
N.º d’esportistes
A B C D E F G H
Hòmens
Dones
Total

N.º TOTAL D’ESPORTISTES
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ANNEX III
RELACIÓ DE TITULACIONS DELS ENTRENADORS/ES.
CATEGORIA DEL PROJECTE

A

B

C

D

E

F

G

H

DADES DEL PROJECTE ESPORTIU
Nom entrenador/a

TITULACIONS ENTRENADORS/ES
Titulació aportada
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Categoria
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
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ANNEX IV
RELACIÓ D’ESPORTISTES EN PROGRAMES D’ESPORT EN IGUALTAT I EN ESPORT
INCLUSIU.
CATEGORIA DEL PROJECTE

E

ESPORT EN IGUALTAT

F

ESPORT INCLUSIU

DADES DEL PROGRAMA ESPORTIU
RELACIÓ D’ESPORTISTES EN PROGRAMES
D’ESPORT EN IGUALTAT I EN ESPORT INCLUSIU
Nom esportista

EQUIP

EDAT

CATEGORIA
PROGRAMA
E

F

NÚMERO TOTAL D’ESPORTISTES EN PROGRAMES D’ESPORT EN IGUALTAT
NÚMERO TOTAL D’ESPORTISTES EN PROGRAMES D’ESPORT INCLUSIU
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ANNEX V
DESPESES EN COMPETICIONS OFICIALS.
CATEGORIA DEL PROJECTE

H

ESPORT DE COMPETICIÓ

DADES DEL PROGRAMA ESPORTIU
DESPESES D’INSCRIPCIÓ D’EQUIPS I/O ESPORTISTES EN COMPETICIONS OFICIALS
Equip i/o esportista
Cost inscripció
N.º inscripcions
Total €

DESPESA TOTAL TEMPORADA EN LLICÈNCIES I MÚTUA
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CATEGORIA DEL PROJECTE

H

ESPORT DE COMPETICIÓ

DADES DEL PROGRAMA ESPORTIU
DESPESES EN LLICÈNCIES FEDERATIVES I MÚTUA
Equip, esportista i/o membre cos tècnic
Cost llicència
N.º llicències

Total €

DESPESA TOTAL TEMPORADA EN LLICÉNCIES I MÚTUA
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CATEGORIA DEL PROJECTE

H

ESPORT DE COMPETICIÓ

DADES DEL PROGRAMA ESPORTIU
DESPESES EN ARBITRATGES I/O COMPETICIONS OFICIALS
Equip i/o esportista
Cost partit/
N.º partits/
competició
competicions

Total €

DESPESA TOTAL TEMPORADA EN PARTITS I/O COMPETICIONS
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ANNEX VI
PRESSUPOST DE LA TEMPORADA.
CATEGORIA DEL PROJECTE

A

B

C

D

E

F

G

H

DADES DEL PROJECTE ESPORTIU
Quotes a esportistes

SI

NO

Import quotes temporada

PRESSUPOST TEMPORADA
INGRESSOS
CONCEPTE

TOTAL INGRESSOS

IMPORT

DESPESES
CONCEPTE

IMPORT

TOTAL DESPESES
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