BEQUES ESPORTIVES 2020
L'Ajuntament de Canals amb les presents Beques vol potenciar a aquells esportistes de la localitat que
per la seua trajectòria i mèrits esportius aconseguits durant la temporada mereixen ser reconeguts i
posats en valor.
Les beques significaran una ajuda que, per la seua situació socioeconòmica facilitarà que els
esportistes puguen desenvolupar tot el seu potencial esportiu.
Tant el reconeixement com l'ajuda econòmica que perceben resoltes en aquestes bases estaran
inspirades en el conjunt de principis d'igualtat, publicitat, objectivitat i transparència en compliment dels
objectius fixats per la Corporació de la utilització dels recursos públics per al desenvolupament i foment
de l'esport a Canals.
Convoca les beques que s'indiquen, d'acord amb les bases següents:

BASES
I. QUANTIA DE LES BEQUES
La quantitat econòmica estipulada serà de 8.000 euros per al 2020, incloses en el Capítol 4, destinada
per a beques esportives locals.

II. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONCESSIÓ DE LES BEQUES
Les presents bases tenen com a objecte reconéixer els resultats esportius obtinguts per esportistes de
la localitat.
La finalitat de les beques és ajudar aquests esportistes a sufragar en part les despeses corrents
derivades de la seua preparació diària i per la seua participació en competicions esportives.


CATEGORIES A SUBVENCIONAR I PERÍODE DE REALITZACIÓ

Els sol·licitants podran presentar mèrits esportius per a la temporada en relació amb les següents
categories:
A.Mèrits de primera categoria.
B.Mèrits de segona categoria.
C.Mèrits de tercera categoria.
D.Mèrits de quarta categoria.
Tots els resultats esportius presentats hauran d'ajustar-se al període de realització en relació amb la
temporada 2019/2020, període comprés entre l'1 de setembre de 2019 i el 31 de juliol de 2020.

III. SOL·LICITANTS I REQUISITS
1.- Els pares, mares o tutors legals dels esportistes menors de 18 anys empadronats a Canals
amb una antiguitat mínima de dos anys, que acrediten mèrits esportius.

2.- Els pares, mares o tutors legals dels esportistes menors de 18 anys empadronats a Canals
amb una antiguitat mínima de dos anys, que acrediten mèrits esportius i amb escassos recursos
econòmics.

3.- Esportistes majors de 18 anys empadronats a Canals amb una antiguitat mínima de dos anys,
que acrediten mèrits esportius i amb escassos recursos econòmics.

1

Per a optar a les ajudes els sol·licitants hauran de complir els següents requisits:
-Estar empadronats/as a Canals amb una antiguitat mínima de 2 anys.
-L'acreditació de mèrits esportius, es realitzarà mitjançant un certificat oficial de la federació
esportiva reconeguda pel Consell Superior d'Esports en relació amb els mèrits assenyalats en la
base IX.
-En el seu cas, que els recursos econòmics dels membres de la seua unitat familiar no siguen
superiors al salari màxim anual que vindrà determinat pels membres de la unitat familiar que
haurem de multiplicar per l'índex del IPREM:
1. Unitat familiar fins a 3 membres: 2 *IPREM = 12.908,06€
2. Unitat familiar amb 4 membres: 2,5 *IPREM = 16.135,08€
3. Unitat familiar amb més de 4 membres: 3 *IPREM = 19.362,09€.
(S'entendrà per unitat familiar la integrada per l'interessat, el cònjuge, els fills menors, els menors
acollits i les persones amb una discapacitat d'almenys el 33%, sempre que s'acredite la convivència
mitjançant el corresponent certificat.)

IV. CAUSES D'EXCLUSIÓ
Seran causa d'exclusió automàtica de la convocatòria:
-La presentació fora de termini.
-La no acreditació o aportació en el termini assenyalat a aquest efecte, d'aquells documents que
siguen requerits.
-L'incompliment de qualsevol dels requisits assenyalats en les bases d'aquesta convocatòria.

V. ÒRGANS COMPETENTS
Les sol·licituds presentades seran estudiades i avaluades per una Comisió 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

Les sol·licituds es presentaran en el Registre Municipal situat en Plaza de la Vila, 9 de Canals, de
8.30 h a 14.30 h, o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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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.
Es tindrà accés informàtic a la convocatòria des de la pàgina Web de l'Ajuntament de Canals.
http://www.canals.es.

VII. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA I ESMENA


DOCUMENTS I INFORMACIONS QUE HAN D'ACOMPANYAR-SE A LA SOL·LICITUD

Les sol·licituds es dirigiran a l'Alcaldessa Presidenta de la Corporació, conforme al model annex I
d'aquestes bases i hauran de formular-se pels interessats o persones que acrediten la seua
representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.
És obligatori que aquest imprés s'emplene en tot i cadascun dels apartats.
Els sol·licitants presentaran, juntament amb la sol·licitud, l'annex I i la documentació acreditativa
següent:
 Documentació a presentar en les sol·licituds:
a) Document nacional d'identitat (DNI) del pare, mare o tutor/a legal per a esportistes menors de 18
anys.
b) Document nacional d'identitat (DNI) de l'esportista per al qual se sol·licita l'ajuda.
c) Justificant d'empadronament dels esportistes sol·licitants. (Mínim dos anys empadronats a
Canals).
d) Acreditació dels mèrits esportius pels quals sol·licita la beca mitjançant certificat oficial de la
federació esportiva de l'esport o especialitat esportiva practicada reconeguda pel Consell Superior
d'Esports.
e) Justificant de l'entitat de crèdit en el qual figure com titular el beneficiari i el número complet del
compte que incloga el codi IBAN on s'haja de fer efectiu l'ingrés.
f) 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.
g) Declaració jurada d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries, imposades per
les disposicions vigents.
h) 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.
i) Declaració de la Renda de l'exercici 2019 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. (per a sol·licituds
amb esportistes amb mèrits esportius i amb escassos recursos econòmics)


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 als interessats, 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
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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 de concessió de les beques 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.
La resolució de concessió de la beca, posarà fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució cal
interposar recurs contenciós administratiu en el termini d'un mes, 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.

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.Només es podrà optar a una beca per esportista i es considerarà per a la seua valoració,
únicament, el mèrit esportiu de major categoria presentat.
2.En la valoració per a esportistes menors de 18 anys amb mèrits esportius i amb baixos recursos
econòmics es considerarà la categoria superior següent a la reconeguda en relació als mèrits
esportius presentats.
3.Tots els mèrits esportius presentats tindran que emparar-se en una Federació Esportiva
reconeguda oficialment pel Consell Superior d'Esports. En cas contrari es desestimarà la seua
sol·licitud o es considerarà la mateixa com a mèrit esportiu corresponent amb l'última categoria
establida en aquestes bases.
4.S’estableixen una sèrie de criteris i sistema de valoració amb unes puntuacions i una quantitat
màxima a subvencionar per a cadascuna de les categories.
5.El valor en euros de l'ajuda atribuïda a cada “punt” s'obtindrà dividint la quantitat econòmica total
assignada (8.000 euros), entre la suma total de punts que hagen sigut atorgats per la Comissió
d'Estudi i Valoració a totes les sol·licituds 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 sol·licitud, pel respectiu valor econòmic del punt.
6.La subvenció total de cada sol·licitud no podrà superar en cap cas els límits econòmics establits a
continuació per a cada categoria:
-Primera categoria: la quantitat màxima a subvencionar no podrà superar els 1000 euros.
-Segona categoria: la quantitat màxima a subvencionar no podrà superar els 750 euros.
-Tercera categoria: la quantitat màxima a subvencionar no podrà superar els 500 euros.
-Quarta categoria: la quantitat màxima a subvencionar no podrà superar els 250 euros.
7.No es considerarà com a mèrit esportiu la participació en competicions amb la denominació del
concepte “autonòmic/a” si per davall d'aquesta competició no hi ha cap categoria de rang inferior.
8.Les quantitats que queden desertes es retornaren a la partida inicial dels pressupostos (Capítol
IV).
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Criteris de valoració

El sistema de valoració atorga una puntuació a cadascuna de les 4 categories a subvencionar en
relació amb els mèrits esportius presentats.
Els mèrits esportius a valorar en les sol·licituds presentades seran únicament els relacionats en les
4 categories de mèrits esportius assenyalats en la base II i que es detallen a continuació.
Les puntuacions són les següents:
CATEGORIA

MÈRITS ESPORTIUS

PUNTUACIONS

Campionat Internacional: Primera, segona o tercera posició
Primera categoria

Condició d'esportista d'alt nivell (DAN) o esportista d'alt rendiment pel
Consell Superior d'Esports

20 punts

Campionat d'Espanya: Primera, segona o tercera posició
Convocatòria selecció espanyola
Segona categoria

Participació en competició internacional

15 punts

Participació regular en lliga d'àmbit nacional
Condició d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana nivell A o nivell
promoció
Campionat Autonòmic: Primera, segona o tercera posició
Tercera categoria

Convocatòria selecció autonòmica

10 punts

Participació en campionat d'Espanya
Condició d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana nivell B
Quarta categoria

Participació en campionat autonòmic no integrat en els Jocs Esportius
de la Comunitat Valenciana
Participació en lliga autonòmica no integrada en els Jocs Esportius de
la Comunitat Valenciana

5 punts

X. PAGAMENT DE LA BECA
El pagament de la beca es realitzarà a partir de la publicació de la resolució, abonant el (75%) de la
quantitat corresponent i el 25% restant de la quantitat total de la beca, s'expedirà una vegada quede
acreditada la justificació pel beneficiari.
El pagament s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte bancari del beneficiari.
No podrà realitzar-se el pagament de la beca en tant el beneficiari no es trobe al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries i amb les quotes de la Seguretat Social, és a dir
deutor per resolució de procedència de reintegrament, és per això que correspon presentar els
certificats corresponents del compliment.
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.
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La manera d'acreditar aquests requisits es realitzarà d'acord amb la documentació exigida en
aquesta Convocatòria.

XI. 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'això els beneficiaris acreditaran la realització de
l'activitat subvencionada, mitjançant la presentació, abans del 31 d'octubre de l'any 2020, de la
següent documentació:
1. Justificants i factures de les despeses pels quals s'ha valorat aquesta beca. Hauran d'estar datats
en l’ejercici 2020.
1.1 La revisió de la justificació de la subvenció es regirà pels següents criteris:
a) Els documents que s'acceptaran com a comprovants de despeses seran:








Despeses en Federacions Esportives.
Despeses de participació en competicions oficials.
Despeses en mútues i/o assegurances.
Despeses desplaçaments a entrenaments i competicions (0.19*km).
Despeses de lloguer d'instal·lacions esportives (no titularitat municipal)
Despeses en adquisició i compra de material esportiu.
Despeses en adquisició i compra de material didàctic.

b) No s'admetrà com a despesa subvencionable, cap que puga considerar-se despesa d'inversió,
com ara:
 Inversió en mobles i immobles.
 Adquisició d'equipaments: Ordinadors, impressores, equips de so i imatge, etc.
c) No s'admetrà com a despeses justificatives els de restauració, excepte els directament
relacionats amb les competicions corresponents.

XII. OBLIGACIONS QUE ASSUMEIX EL BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ
El particular subvencionat es compromet en general al compliment de les obligacions dels Art. 14 i
15 de la Llei General de Subvencions, i en particular:
-Fer constar expressament el patrocini o col·laboració municipal en la realització de totes les
activitats esportives, en els mitjans de comunicació 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.
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XIII. 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 aconseguisca 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 BEQUES ESPORTIVES. ANY 2020.
DADES D'ESPORTISTES
Dº/Sra
D.N.I.
Domicili
Població
C.P
Telèfon de contacte
Correu electrònic
Emplenar per a menors de 18 anys
Dº/Sra
D.N.I.
En qualitat de
Telèfon de contacte
Domicili
Població
C.P
Correu electrònic


EXPOSA:
(Marcar amb una X)

Que desitja sol·licitar la següent beca esportiva convocada per l'Ajuntament de Canals per a l'any
2020:
A
B
C
D

Mèrits de primera categoria
Mèrits de segona categoria
Mèrits de tercera categoria
Mèrits de quarta categoria



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 tributàries, incloses les de
l'Ajuntament de Canals, imposades per les disposicions i vigents i estar al corrent del
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents.
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 ser esportista menor de 18 anys amb mèrits esportius i amb escassos
recusos econòmics.
Declara ser esportista major de 18 anys amb mèrits esportius i amb escassos recusos
econòmics.
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AUTORITZA:
(Marcar amb una X en cas afirmatiu)

Autoritzar a l'Ajuntament a verificar amb els 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 les obligacions tributàries, i amb la Seguretat
Social.


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

1
2
3
4

Document nacional d'identitat del pare, mare o tutor/a legal. (per a menors de 18 anys)
Document nacional d'identitat de l'esportista que sol·licita l'ajuda.
Certificat de convivència de l'esportista menor de 18 anys, amb la seua unitat familiar
Declaració de la Renda de l'exercici 2019 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. (per a
sol·licituds amb esportistes amb mèrits esportius i amb escassos recursos econòmics)
5 Justificant de l'entitat de crèdit en el qual figure com titular el beneficiari i el número
complet del compte que incloga el codi IBAN on s'haja de fer efectiu l'ingrés
6 Acreditació dels mèrits esportius pels quals sol·licita la beca mitjançant certificat oficial de
la federació esportiva de l'esport o especialitat esportiva practicada reconeguda pel
Consell Superior d'Esports.
MÈRIT ESPORTIU PRESENTAT (Marcar amb una X)
Campionat Internacional: Primera, segona o tercera posició
Condició d'esportista d'alt nivell (DAN) o esportista d'alt rendiment pel Consell Superior d'Esports
Campionat d'Espanya: Primera, segona o tercera posició
Convocatòria selecció espanyola
Participació en competició internacional
Participació regular en lliga d'àmbit nacional
Condició d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana nivell A o nivell promoció
Campionat Autonòmic: Primera, segona o tercera posició
Convocatòria selecció autonòmica
Participació en campionat d'Espanya
Condició d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana nivell B
Participació en campionat autonòmic no integrat en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana o
campionat
Participació en lliga autonòmica no integrada en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

SOL·LICITA:
A la vista de les Bases Reguladores de les presents beques esportives i reunits els requisits
exigits, sol·licita la beca esportiva corresponent i DECLARA que totes les dades, documents i
declaracions que acompanya s'ajusten a la realitat.
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Canals, a

de de 2020
(Signatura)
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