BASES QUE REGULEN LES CONVOCATÒRIES
DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA ESPORTIVA
DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona té previst, dins dels seus objectius,
concedir col.laboració econòmica a les entitats i associacions esportives, AMPA’s i
centres d’ensenyament, esportistes i esportistes discapacitats, que organitzen i realitzen
activitats esportives.
Per tot això s’estableixen aquestes bases de subvencions per tal de garantir els principis
d’objectivitat, concurrència i publicitat, comuns a qualsevol convocatòria de
subvencions i, així mateix, fixar els mecanismes que permetin conèixer i comprovar el
destí de les referides subvencions.
La concessió d’aquestes subvencions quedarà regulada per les següents BASES:
1.- OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de subvencions
esportives corresponents a les diferents modalitats que es defineixen en aquestes Bases
Generals i que tinguin com a finalitat:
a) Cobrir totes les possibilitats de foment de l’esport dins la ciutat i la seva
projecció fora de la mateixa.
b) Potenciar l’esport tarragoní tant des d’un punt de vista individual com col·lectiu.
c) Contribuir en l’educació en l’esport dels escolars de la ciutat.
d) Potenciar de manera específica l’esport de base, l’esport femení i l’esport
especial i gent gran.
e) Participar i fomentar l’activitat esportiva de les entitats, associacions esportives i
els esportistes individuals.
f) Prioritzar la necessària aposta pels nous valors esportius.
2.- MODALITATS
I.
Subvencions als esportistes.
II. Subvencions als esportistes discapacitats.
III. Subvencions per a entitats i associacions esportives.
IV. Subvencions per a activitats esportives, dels centres d’ensenyament i AMPA’s del
municipi de Tarragona.
La convocatòria per a les diferents modalitats subvencionables es resoldrà i publicarà
anualment i de forma individual.
3.- BENEFICIARIS
MODALITAT I - ESPORTISTES
Podran ser beneficiaris els esportistes que tinguin per objecte fomentar i/o practicar una
activitat esportiva d’utilitat o d’interès social, recreatriu, de lleure o de competició.

MODALITAT II – ESPORTISTES DISCAPACITATS
Podran ser beneficiaris els esportistes amb qualsevol discapacitat reconeguda que
tinguin per objecte fomentar i/o practicar una activitat esportiva d’utilitat o d’interès
social, recreatriu, de lleure o de competició.
MODALITAT III – ENTITATS I ASSOCIACIONS ESPORTIVES
Podran ser beneficiaris, les entitats o associacions esportives que tinguin per objecte
fomentar una activitat d´utilitat o interès social, recreatiu, de lleure o de competició.
Es consideraran subvencionables els programes de funcionament anuals presentats per
les entitats o associacions esportives locals.
No seran subvencionables les activitats amb caràcter lucratiu.
MODALITAT
IV
–
ACTIVITATS
D’ENSENYAMENT I AMPA’S

ESPORTIVES

DELS

CENTRES

Podran ser beneficiaris, els centres d´ensenyament i AMPA´s que tinguin per objecte
fomentar una activitat esportiva d´utilitat o interès social, recreatiu, de lleure o de
competició.
Es consideraran subvencionables les activitats esportives realitzades i organitzades pels
centres d´ensenyament i AMPA´s del municipi de Tarragona.
No seran subvencionables:
a) Activitats amb caràcter lucratiu.
b) Activitats de centres d’ensenyament contemplades en el programa de l’Escola
Municipal d’Iniciació Esportiva (EMIE) del Patronat Municipal d’Esports.
c) Activitats de centres d’ensenyament incloses en el projecte educatiu i en la
programació anual del centre. (Curriculars).
d) Mateixa activitat sol·licitada per duplicitat per part d’un centre d’ensenyament i
l’AMPA del mateix centre.

4.- RÈGIM JURÍDIC
a) Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter
voluntari i eventual, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
b) La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i
eficiència.
c) La concessió de subvencions es realitzarà en règim de concurrència competitiva.
d) Tot allò no previst en aquestes bases es regirà per la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i pel seu reglament, aprovat pel RD

887/2006, de 21 de juliol, per l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de Tarragona, i per les vigents bases d’execució del pressupost
municipal. També seran d’aplicació les restants normes de dret administratiu, i
en el seu defecte, s’aplicaran les normes de dret privat.

5.- CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I LÍMIT DELS AJUTS
El finançament de les presents bases s’estableix en la quantia màxima prevista el la
partida pressupostària de cada exercici econòmic.
La quantia màxima per a cada subvenció serà la prevista en la convocatòria de
cadascuna de les diferents modalitats.
6.- REQUISITS DELS SOL·LICITANTS/BENEFICIARIS
Podran optar a aquesta convocatòria totes les persones físiques o jurídiques que
reuneixin els requisits previstos a en aquestes bases, d’acord amb el que s’estableix amb
caràcter general a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Tarragona i
que no es trobin incursos en cap de les prohibicions esmentades a l’art. 13 de la Llei
General de subvencions, que es detallen en els apartats previstos per als requisits de
cadascuna de les modalitats.

REQUISITS PER A ESPORTISTES DEL TERME MUNICIPAL DE TARRAGONA
(MODALITAT I)
a) Estar censat a Tarragona (temps mínim de residència 1 any seguit sense
interrupció). Es comprovarà d’ofici.
a) Al tractar-se de subvencions per a la promoció i pràctica esportiva entre d’altres,
l’edat dels candidats haurà de ser d’entre 16 i 23 anys, excepte per aquells
esports en que les edats de major projecció siguin altres (gimnàstica, natació,
tennis, etc...).
b)Disposar de llicència federativa vigent.
c) No estar inhabilitat o tenir sanció federativa per falta greu o sanció per
expedient de dopatge.
d) No tenir cap tipus de llicència professional o similar.
e) Desenvolupar l’activitat en un club o entitat esportiva de Tarragona. (Seran
excepcions aquells esportistes pertanyents a un club o entitat esportiva de fora
de la ciutat, sota conveni amb un altre club o entitat esportiva de Tarragona).
f) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tarragona,
l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
g) La concessió d’una subvenció comporta l’obligació, per part del sol·licitant de fer
constar en el seu vestuari esportiu, que utilitzarà en tots els esdeveniments
esportius i competicions a les que participi, l’anagrama de l’Ajuntament de
Tarragona, sempre que no ho prohibeixi el reglament de la competició en la que
es participa.

REQUISITS PER A ESPORTISTES DISCAPACITATS DEL TERME MUNICIPAL
DE TARRAGONA (MODALITAT II)
b) Estar censat a Tarragona (temps mínim de residència 1 any). Es comprovarà
d’ofici.
c) Al tractar-se de subvencions per a la promoció esportiva entre d’altres, l’edat
dels candidats haurà de ser d’entre 12 i 30 anys, excepte per aquells esports en
que les edats de major projecció siguin altres.
d) Disposar de llicència federativa vigent.
e) No estar inhabilitat o tenir sanció federativa.
f) No tenir cap tipus de llicència professional o similar.
g) Desenvolupar l’activitat en un club o entitat esportiva de Tarragona. (Seran
excepcions aquells esportistes pertanyents a un club o entitat esportiva de fora
de la ciutat, sota conveni amb un altre club o entitat esportiva de Tarragona).
h) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tarragona,
l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
i) La concessió d’una subvenció comporta l’obligació, per part del sol·licitant de fer
constar en el seu vestuari esportiu, que utilitzarà en tots els esdeveniments
esportius i competicions a les que participi, l’anagrama de l’Ajuntament de
Tarragona, sempre que no ho prohibeixi el reglament de la competició en la que
es participa.

REQUISITS PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS ESPORTIVES DEL TERME
MUNICIPIAL DE TARRAGONA (MODALITAT III)

a)
b)
c)
d)
e)

Realitzar la pràctica esportiva sense ànim de lucre.
Estar domiciliats a la ciutat de Tarragona.
Estar inscrits en el Registre Municipal d’Entitats.
Estar afiliats a les respectives Federacions.
Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tarragona, amb
l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
f) El beneficiari no hagi rebut una aportació amb càrrec al pressupost vigent de
l’any o tingui assignada una quantitat pendent d’atorgar.

REQUISITS PER A LES ACTIVITATS ESPORTIVES DELS CENTRES
D’ENSENYAMENT I AMPA’S DEL TERME MUNICIPAL DE TARRAGONA
(MODALITAT IV)
a)
b)
c)
d)
e)

Pràctica esportiva sense ànim de lucre.
AMPA’s I Centres d’Ensenyament domiciliats a la ciutat de Tarragona.
AMPA’s: estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.
Centres d’ensenyament: estar legalment constituïts.
Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tarragona, amb
l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
f) El beneficiari no hagi rebut una aportació amb càrrec al pressupost vigent de
l’any o tingui assignada una quantitat pendent d’atorgar.

7.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI
a) Acceptar expressament la subvenció amb la finalitat de complir les condicions
fixades per a la seva aprovació.
b) Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament.
c) Justificar l’aplicació dels fons rebuts, dins del present exercici econòmic, i en
qualsevol cas abans de sol·licitar una nova subvenció, així com la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la
subvenció. En quant a la presentació de les justificacions de les subvencions es
seguirà el que preveuen les Bases d’Execució del Pressupost i la resta de
normativa vigent.
d) Presentar el programa de l’activitat i el pressupost, així com comunicar a
l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat
a l’atorgament (reintegrant els fons rebuts, en el cas de la suspensió de
l’activitat) o, en cas que sigui necessària, la renúncia corresponent.
e) Disposar, en el seu cas, de la documentació comptable que pugui ser exigida
pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir les seves facultats
d’inspecció i control.
f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts.
g) Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament o d’altres administracions
ens públics en el darrer any.
h) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer i facilitar les dades
que els hi siguin requerides.
i) No subcontractar els projectes o activitats objecte de les referides subvencions.
j) Justificar adequadament la subvenció rebuda en la forma que es preveu en les
bases i mitjançant la presentació del corresponent imprès de “justificació de
subvencions”.
k) Acreditar que es troben al corrent amb el compliment de les seves obligacions
tributàries amb la Seguretat Social, al corrent de les seves obligacions fiscals
amb l’Agència Tributària i l’Ajuntament de Tarragona.
Per a l’acreditació d’aquests requisits hauran de presentar certificació de
l’Agència Tributària respecte a les obligacions tributàries i certificació de la
Tresoreria de la Seguretat Social respecte a les obligacions davant la Seguretat
Social. L’òrgan gestor comprovarà d’ofici, que es troben al corrent de les
obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tarragona, fent-ho constar en el
expedient.
Els referits certificats tindran una validesa de sis mesos a comptar des de la data
de la seva expedició.
l) Acreditar que no es troben incursos en cap de les prohibicions per obtenir la
condició de beneficiari, segons l’establert a l’art. 13.7 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, segons model degudament complimentat i
signat, que es troba en l’imprès de sol.licitud de subvencions esportives de cada
modalitat.
m) Disposar i conservar documents resultants de l’aplicació de les subvencions
rebudes, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de
comprovació i control.

n) Procedir al reintegrament de les subvencions rebudes en el cas d’incòrrer en
causes justificades i contemplades en els art. 36, 37 i 42 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i resta de normativa aplicable.
o) Donar l’adequada publicitat de la col.laboració de l’Ajuntament de Tarragona en
tot allò que sigui possible, incloent el logotip municipal que proporcionarà i que
posteriorment revisarà el Departament d’imatge corporativa de l’Ajuntament.

8.- SOL.LICITUDS
8.1.- Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant els models d’impresos
normalitzats que es poden obtenir a l’OMAC, Rambla Nova num. 59, o a l’Àrea d´
Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font.
8.2.- El termini de presentació de les sol·licituds serà el que es determini en la
convocatòria de cada modalitat corresponent.
9.- DOCUMENTACIÓ EXIGIDA
MODALITAT I - ESPORTISTES DEL TERME MUNICIPAL DE TARRAGONA
-

Imprès normalitzat degudament complimentat i signat per l’interessat i, en el cas
de ser menor d’edat, consentiment (per escrit i signat) del pare, mare o tutor/a,
acompanyant la següent documentació:

a) Fotocòpia del DNI de l’interessat i, en cas de ser menor d’edat, fotocòpia DNI
del pare, mare o tutor i hagi signat el consentiment.
b) En cas de ser menor d’edat, consentiment patern, matern o del tutor legal,
segons model que es troba en l’imprès de sol.licitud de subvencions.
c) Fotocòpia de la Llicència Federativa de l’any natural subvencionable, tramitada
en anys naturals o bé, de les temporades esportives que comprenguin els mesos
corresponents a l’any subvencionable.
d) Certificat del president/a Federació o respectiva delegació a Tarragona, de la
modalitat corresponent, en la qual es faci constar:
- Que el sol·licitant ha desenvolupat la seva activitat en un club o entitat
esportiva de Tarragona durant l’any natural subvencionable. En el cas de que
l’esportista no pertanyi a un club o entitat esportiva i tingui llicència
d’independent o altre similar, el president/a de la Federació o respectiva
delegació certificarà, que ha estat desenvolupant l’activitat esportiva durant
l’any natural subvencionable al Municipi de Tarragona. En el cas que
l’esportista pertanyi a un club o entitat esportiva de fora de Tarragona, sota
conveni amb un club o entitat esportiva de la ciutat, el president/a de la
Federació o respectiva delegació certificarà, l’existència del referit conveni i que
ha estat desenvolupant l’activitat esportiva durant l’any natural subvencionable
al Municipi de Tarragona o bé acreditarà l’existència del mateix.
e) Historial esportiu de tot el que ha realitzat fins l’actualitat, tanmateix conformat
pel club pertanyent.

f) Segons model adjunt en l’imprès:
- Declaració de si es percep qualsevol tipus de subvenció o patrocini per part de
la Federació Catalana, Espanyola o altres.
- No estar inhabilitat o tenir sanció federativa per falta greu o sanció per
expedient de dopatge.
- No tenir cap tipus de llicència professional o similar.
- Declaració responsable atorgada davant d’autoritat administrativa o notari
públic d’estar al corrent de les obligacions i prohibicions per a obtenir la
condició de beneficiari o entitat col·laboradora.
- Acceptar expressament la subvenció, si és atorgada, a l’efecte del compliment
de les condicions fixades per la seva aplicació.
En les sol·licituds es farà constar el tipus i modalitat esportiva:
a) Esport Individual: Aquells en les que un sol esportista es responsable mitjançant
la seva execució, del desenvolupament i resultat de la competició (p.e.: 100
metres llisos d’atletisme, 100 metres lliures de natació, proves individuals de
tennis, proves de ciclisme, excepte les de per equips, etc.)
b) Esport d’Equip: Proves de més d’un participant que sorgeixen com l’execució
individual i coordinada de diversos esportistes (p.e.: relleus d’atletisme), o
aquelles que constitueixen un agregat de més esportistes executant una acció
repetitiva (p.e.: proves piragüisme de més d’un tripulant) o aquella competició
per la qual es realitza una classificació en funció dels resultats d’una competició
individual (p.e.: proves per equips i de conjunts de gimnàstica rítmica).
c) Esport Col·lectiu: Són aquells en els que dos grups d’esportistes competeixen de
manera simultània en el temps, amb alternància en la possessió d’un mòbil, amb
accions tècnico-tàctiques de defensa i atac (p.e.: futbol, bàsquet, etc.).

MODALITAT II - ESPORTISTES DISCAPACITATS DEL TERME MUNICIPAL DE
TARRAGONA
-

Imprès normalitzat degudament complimentat i signat per l’interessat i pel pare,
mare o tutor/a, acompanyant la següent documentació:
a) Fotocòpia del DNI de l’interessat i, fotocòpia DNI del pare, mare o tutor
legal que haurà de signar el seu consentiment i la sol·licitud de subvenció.
b) Consentiment patern, matern o del tutor legal, segons model que es troba en
l’imprès de sol.licitud de subvencions.
c) Fotocòpia Llicència Federativa de l’any natural subvencionable, tramitada en
anys naturals o bé, de les temporades esportives esportives que comprenguin
els mesos corresponents a l’any subvencionable.
d) Certificat del president/a Federació o respectiva delegació a Tarragona, de la
modalitat corresponent, en la qual es faci constar:
- Que el sol·licitant ha desenvolupat la seva activitat en un club o entitat
esportiva de Tarragona durant l’any natural subvencionable. En el cas de que
l’esportista no pertanyi a un club o entitat esportiva i tingui llicència
d’independent o altre similar, el president/a de la Federació o respectiva
delegació certificarà, que ha estat desenvolupant l’activitat esportiva durant
l’any natural subvencionable al Municipi de Tarragona.

e) Historial esportiu de tot el que ha realitzat fins l’actualitat, tanmateix
conformat pel club pertanyent.
f) Segons model adjunt en l’imprès:
- Declaració de si es percep qualsevol tipus de subvenció o patrocini per part de
la Federació Catalana, Espanyola o altres.
- No estar inhabilitat o tenir sanció federativa per falta greu o sanció per
expedient de dopatge.
- No tenir cap tipus de llicència professional o similar.
- Declaració responsable atorgada davant d’autoritat administrativa o notari
públic d’estar al corrent de les obligacions i prohibicions per a obtenir la
condició de beneficiari o entitat col·laboradora.
- Acceptar expressament la subvenció, si és atorgada, a l’efecte del compliment
de les condicions fixades per la seva aplicació.

En les sol·licituds es farà constar el tipus i modalitat esportiva:
a) Esport Individual: Aquells en les que un sol esportista es responsable mitjançant
la seva execució, del desenvolupament i resultat de la competició (p.e.: 100
metres llisos d’atletisme, 100 metres lliures de natació, proves individuals de
tennis, proves de ciclisme, excepte les de per equips, etc.)
b) Esport d’Equip: Proves de més d’un participant que sorgeixen com l’execució
individual i coordinada de diversos esportistes (p.e.: relleus d’atletisme), o
aquelles que constitueixen un agregat de més esportistes executant una acció
repetitiva (p.e.: proves piragüisme de més d’un tripulant) o aquella competició
per la qual es realitza una classificació en funció dels resultats d’una competició
individual (p.e.: proves per equips i de conjunts de gimnàstica rítmica).
c) Esport Col·lectiu: Són aquells en els que dos grups d’esportistes competeixen de
manera simultània en el temps, amb alternància en la possessió d’un mòbil, amb
accions tècnico-tàctiques de defensa i atac (p.e.: futbol, bàsquet, etc.)

MODALITAT III - ENTITATS I ASSOCIACIONS ESPORTIVES DEL TERME
MUNICIPIAL DE TARRAGONA
Sol·licitud de subvenció per a activitats ordinàries:
a) Imprès normalitzat degudament complimentat i signat pel representant de
l’entitat
b) Fotocòpia del DNI del signant de la sol·licitud i del CIF de l’entitat sol·licitant.
c) Documentació acreditativa de l’afiliació a la Federació respectiva durant any
natural subvencionable o bé, temporades esportives que comprenguin els mesos
corresponents a l’any subvencionable.
d) Memòria de les activitats esportives ordinàries realitzades durant l’any natural
subvencionable.

e) Certificat acreditatiu conforme es troben al corrent de les seves obligacions
tributàries amb la Seguretat Social.
f) L’entitat o associació esportiva sol·licitant es trobi al corrent de les
obligacions tributàries amb l’Agència Tributària.
g) Balanç econòmic de l’any natural subvencionable.
h) Certificat del nombre de socis de l’entitat o associació esportiva.
i) Segons model adjunt en l’imprès:
- Declaració d’estar al corrent de les obligacions i prohibicions per a obtenir la
condició de beneficiari o entitat col·laboradora.
- Declaració dels ajuts demanats o obtinguts d’altres entitats en el mateix
exercici, per a la mateixa finalitat.
- Acceptació de la subvenció, en cas de que sigui atorgada, a l’efecte del
compliment de les condicions fixades per la seva aplicació.
Sol·licitud de subvenció per a activitats extraordinàries:
Tota la documentació requerida a l’apartat anterior i:
a) Memòria de les activitats esportives extraordinàries realitzades durant l’any pel
qual es sol.licita la subvenció.
b) Per a competicions oficials: un certificat de l’organisme corresponent que
acrediti la delegació de l’activitat.
c) Balanç econòmic de l’any pel qual es sol.licita la subvenció.

MODALITAT IV - PER A LES ACTIVITATS ESPORTIVES DELS CENTRES
D’ENSENYAMENT I AMPA’S DEL TERME MUNICIPAL DE TARRAGONA
Sol·licitud de subvenció per a activitats ordinàries:
a) Imprès normalitzat degudament complimentat i signat pel representant de
l’entitat
b) Fotocòpia del DNI del signant de la sol·licitud i del CIF de l’entitat sol·licitant.
c) Certificat, signat pel president/a o director/a i segellat, del centre o AMPA del
nombre de socis o alumnes del centre que realitzen l’activitat esportiva per la
qual es sol·licita la subvenció.
d) Centres d’ensenyament: Programació d’activitats esportives del centre, no
curriculars, per a l’any natural pel qual es demana la subvenció.
e) AMPA’s: Memòria de les activitats esportives realitzades durant l’any pel qual
es demana la subvenció, que inclourà pressupost de les activitats, nombre
d’esportistes participants i el resultat obtingut.
f) Certificat acreditatiu conforme es troben al corrent de les seves obligacions
tributàries amb la Seguretat Social.
g) L’entitat o associació esportiva sol·licitant es trobi al corrent de les
obligacions tributàries amb l’Agència Tributària.
h) Balanç econòmic de l’exercici subvencionable.
i) Segons model adjunt en l’imprès:
j) Declaració d’estar al corrent de les obligacions i prohibicions per a obtenir la
condició de beneficiari o entitat col·laboradora.

k) Declaració dels ajuts demanats o obtinguts d’altres entitats en el mateix exercici,
per a la mateixa finalitat.
l) Acceptació de la subvenció, en cas de que sigui atorgada, a l’efecte del
compliment de les condicions fixades per la seva aplicació.

Sol·licitud de subvenció per a activitats extraordinàries:
Tota la documentació requerida a l´apartat anterior i:
a) Memòria de les activitats esportives extraordinàries realitzades durant l’any
natural pel qual es sol.licita la subvenció.
b) Per a competicions oficials: un certificat de l’organisme corresponent que
acrediti la delegació de l’activitat.
c) Balanç econòmic de l’exercici subvencionable.

10.- SUBSANACIÓ DE DEFICIÈNCIES
En el supòsit de que la sol·licitud no reuneixi els requisits establerts en aquestes bases i
en el previst a les corresponents convocatòries, es procedirà a la notificació segons el
previst a l’art. 10.3 de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de
Tarragona.

11.- CRITERIS PER A L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS

MODALITAT I - ESPORTISTES DEL TERME MUNICIPAL DE TARRAGONA
Esportistes que tinguin per objecte fomentar i/o practicar una activitat esportista
d’utilitat o d’interès social, recreatiu, de lleure o de competició.
Les sol·licituds es valoraran en funció de les categories que s’esmenten tot seguit, essent
els imports de concessió els que es concretaran en les respectives convocatòries:
1ª Categoria: Medallista en Campionats del Món i/o Campionats d’Europa i d’altres
assimilables o de superior nivell.
2ª Categoria: Finalista en Campionats del Món i/o Campionats d’Europa i
d’altres assimilables o de superior nivell.
3ª Categoria: Participació en Campionats del Món i/o Campionats d’Europa i
d’altres assimilables o de superior nivell.
4ª Categoria: Campió d’Espanya.
5ª Categoria: Medallista en el Campionat d’Espanya.
6ª Categoria: Haver estat internacional. Es considerarà la participació com
integrant de la selecció catalana i/o espanyola.
7ª Categoria: Estar entre els deu primers del rànquing estatal.
8ª Categoria: Campió Autonòmic.

MODALITAT II - ESPORTISTES DISCAPACITATS DEL TERME MUNICIPAL DE
TARRAGONA
Esportistes que tinguin per objecte practicar una activitat esportiva de lleure o de
competició, per a la seva projecció i condició com a esportista.
Les sol·licituds es valoraran en funció de les categories que s’esmenten tot seguit, essent
els imports de concessió els que es concretaran en les respectives convocatòries:
1ª Categoria: Medallistes en Campionats considerats Internacionals
2ª Categoria: Participants en Campionats considerats Internacionals
3ª Categoria: Medallistes en Campionats oficials
4ª Categoria: Medallistes en Campionats no oficials

MODALITAT III - ENTITATS I ASSOCIACIONS ESPORTIVES DEL TERME
MUNICIPIAL DE TARRAGONA

Les sol·licituds es valoraran de 0 a 5 punts, cadascun, en funció dels criteris que
s’esmenten tot seguit, essent els imports de concessió els que es concretaran en les
respectives convocatòries:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Foment de l’esport base.
Interès general de l’activitat i la seva projecció exterior.
Nombre d’associats de l’entitat o associació esportiva.
Nombre de participants de l’activitat.
Estabilitat i continuïtat de l’activitat.
Finançament de l’entitat o associació esportiva i de l’activitat.
Activitats per al foment de la integració, potenciar valors cívics, promoció de
l’esport femení.

MODALITAT IV - PER A LES ACTIVITATS ESPORTIVES DELS CENTRES
D’ENSENYAMENT I AMPA’S DEL TERME MUNICIPAL DE TARRAGONA
Les sol·licituds es valoraran de 0 a 5 punts, cadascun, en funció dels criteris que
s’esmenten tot seguit, essent els imports de concessió els que es concretaran en les
respectives convocatòries:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Foment de l’esport base.
Nombre de participants de l’activitat i de socis de l’entitat (AMPA’s).
Interès general de l’activitat i la seva projecció exterior.
Centres d’educació especial.
Estabilitat i continuïtat de l’activitat.
Foment de la interrelació de les entitats, clubs i Federacions amb les activitats
esportives escolars, amb l’objectiu que un cop acabada l’activitat escolar,
l’alumne pugui continuar la pràctica del seu esport.
g) Activitats per al foment de la integració, potenciar valors cívics, promoció de
l’esport femení.

Els criteris de valoració de les quatre modalitats es detallaran a la convocatòria
corresponent que s’aprovarà anualment.
12.- COMISSIÓ DE VALORACIÓ
La valoració dels projectes presentats serà feta per una comissió que haurà d’estar
constituïda, com a mínim, per un tècnic municipal de l’àrea d’esports, un regidor d’un
grup municipal en l’oposició i serà presidida pel Conseller delegat d’esports.
Correspon a la Comissió de valoració elevar un informe a l’òrgan instructor. La
proposta, que tindrà caràcter vinculant, haurà d’expressar el sol·licitant o la relació de
sol·licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció i la seva quantia,
expressant els criteris de valoració seguits.

13.- RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
A la finalització del termini de presentació de sol·licituds es procedirà a seu estudi i al
control de la documentació de les mateixes.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, comptats a
partir de la publicació de la corresponent convocatòria, d’acord amb l’article 25 de la
Llei 38/2003 General de Subvencions. Transcorregut el termini màxim establert sense
que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, es podrà entendre desestimada per silenci
administratiu la sol·licitud.
Serà òrgan instructor el conseller delegat d’Esports, qui, a la vista de l’expedient i de
l’informe de valoració de la Comissió de valoració formularà proposta de resolució
provisional de concessió o denegació de les subvencions i haurà de notificar-se als
interessats atorgant-los un temps de 10 dies per presentar al·legacions, segons l’article
24.4 de la Llei 38/2003 General de Subvencions La proposta de resolució, degudament
motivada, es traslladarà a l’Assessoria Fiscal per tal que emeti informe de fiscalització.
En tant aquest sigui favorable, s’elevarà proposta de resolució a la Comissió de
Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Serveis a la Persona per a la seva aprovació.
Aprovada la mateixa, esdevindrà la proposta de resolució definitiva que signarà
l’alcalde-president.
L’expedient de concessió de subvencions també ha de contenir informe de l’òrgan
instructor en el que consti que de la informació que obra en el seu poder es desprèn que
els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les mateixes.
La resolució definitiva es notificarà als interessats per correu ordinari certificat i, haurà
d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió
de la subvenció, activitat/s per la qual es concedeix la subvenció i la seva quantia.

D’acord amb l’article 25.3 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, la resolució
haurà de contenir de forma motivada les subvencions atorgades i la desestimació
expressa de la resta de les sol·licituds.
La publicitat de les subvencions atorgades es publicarà en el Bolletí Oficial de la
Província, quan considerades individualment superin la quantitat de 3.000€, indicant la
convocatòria i la consignació pressupostària, beneficiari, quantitat concedida i finalitat/s
de la subvenció.
Quan les quantitats de les subvencions atorgades, individualment considerades, siguin
inferiors a la quantitat de 3.000€ es publicaran en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
La concessió d’una subvenció no implica cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors i tampoc es pot al·legar com a precedent.
La concessió d’una subvenció no serà incompatible amb altres subvencions, ajuts i/o
ingressos atorgades. Serà, en tot cas, obligació del beneficiari comunicar a l’Ajuntament
l’obtenció d’aquestes subvencions, ajuts i/o ingressos que ajudin a finançar l’activitat
subvencionada, i haurà d’acreditar-se en la justificació l’import, procedència i aplicació
dels dits fons, sempre i quan la concurrència de totes les subvencions, ajuts, ingressos i
recursos no superi el cost real de l’activitat subvencionada.

14.- LLIURAMENT DE LES SUBVENCIONS
El lliurament de les subvencions s’efectuarà, amb caràcter general, prèvia justificació de
l’objecte de la subvenció. El lliurament anticipat, cas de produir-se per subvencionar
activitats que tinguin lloc durant l’any en curs, restarà condicionat a l’elaboració de
l’activitat objecte de la subvenció i a la seva posterior justificació. El termini per a
justificar la subvenció i acreditar el compliment de l’activitat objecte de subvenció,
finalitzarà el dia 20 de gener de l’any següent al de concessió de la subvenció.
Sobre l’import de l’ajut que s’atorgui a cada projecte s’hi efectuaran les retencions que,
si s’escau, siguin aplicables, en concepte d’IRPF o qualsevol altre tribut que resulti
procedent.

15.- JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA
Les subvencions per a esportistes i esportistes discapacitats, que es concedeixen per la
concurrencia de determinades situacions en els perceptors, acreditaran els resultats
obtinguts mitjançant currículum esportiu certificat per la Federació corresponent i per
tant, no caldrà justificació econòmica de la mateixa, d’acord amb el previst en l’art. 30.7
de la Llei 38/2003 General de subvencions.
La resta de beneficiaris de subvencions queden obligats a justificar les despeses
efectuades i sotmesos al control financer de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen
la Llei 38/2003 General de subvencions, les Bases d’execució del pressupost municipal
vigent i demés normativa concordant.

Les entitats subvencionades queden obligades a justificar les despeses efectuades amb
càrrec a la subvenció.
Per a la justificació de la subvenció rebuda caldrà presentar a l’OMAC (Rambla Nova,
59), imprès normalitzat, degudament complimentat i signat, de “justificació de
subvencions”, acompanyat de:
- Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades
en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels
resultats obtinguts. (Annex 1).
- Certificació del representant. (Annex 2).
- Relació classificada de les despeses amb identificació del document, data
d’emissió, creditor, import, objecte de la despesa i data de pagament. (Annex 3).
- Factures o documents incorporats en la relació (Annex 3) numerats d’acord
amb el mateix ordre que en l’esmentada relació, que preferiblement hauria de ser
per data de la factura o del document i, en les despeses d’un import superior a
150,25 €, segons l’establert en les Bases d’Execució del Pressupost, s’adjuntarà
el corresponent rebut o document suficient que acrediti el pagament.
- Balanç econòmic (Annex 4).
b) Publicacions, cartells i altre material gràfic relacionat amb les activitats
subvencionades.
El termini de justificació de la subvenció atorgada serà el dia 20 de gener de l’any
següent a la data de lliurament.
L’imprès de “justificació de subvencions” es pot obtenir a l’OMAC, Rambla Nova num.
59, o a l’Àrea d´ Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font.
Procediment de justificació
Un cop rebuda la documentació corresponent a la justificació per l’òrgan gestor, es
donarà trasllat de la mateixa al Departament de Pressupostos i Comptabilitat per tal que
emetin informe al respecte i posteriorment a l’Assessoria Fiscal per realitzar el control
de fiscalització.
La subvenció es considerarà justificada en quant els esmentats informes siguin
favorables i es procedeixi, per decret, a seva l’aprovació.
16.- REVOCACIÓ
L’incompliment de l'obligació de la justificació de la subvenció o la justificació
insuficient de la mateixa, així com la concurrència dels supòsits previstos a l'article 37
de la Llei 38/2003, General de Subvencions, donarà lloc al reintegrament previst als
capítols I i II, del Títol II del mateix text normatiu

17.- RENÚNCIA
El beneficiari pot renunciar a la subvenció després d´acceptada, amb la pèrdua del dret a
exigir-la, restant alliberat del compliment de la càrrega o de l´afectació a la qual es trobi
sotmesa.
El beneficiari haurà de reintegrar les quantitats percebudes si la renúncia ha estat
posterior al cobrament de la subvenció.
El Conseller delegat d’esports,
Tarragona, 25 de juliol de 2008

