AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS,
ESPORTIVES I ESPORTISTES D’ALT NIVELL I D’ELIT

ASSOCIACIONS

1. OBJECTE
L’objecte de la convocatòria és regular la concessió de subvencions per la realització
de programes, activitats i participació en competicions esportives de formació i
federades per l’any 2019 o la temporada esportiva 2018 -2019 (agost de 2018 a juliol
de 2019).
La convocatòria es divideix en tres programes:
Programa 1: Subvencions a entitats esportives.
Programa 2: Subvencions a les Associacions de Pares i Mares d’alumnes (en
endavant AMPA) i associacions esportives escolars
Programa 3: Subvencions a esportistes d’alt nivell i d’elit.
2. BASES REGULADORES
Constitueixen les bases reguladores d’aquesta convocatòria les normes que conté
l’Ordenança general de subvencions, publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 137 de 19 de juliol de 2005.
3. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
Les subvencions dels tres programes s’atorgaran mitjançant el procediment de
concessió en règim de concurrència competitiva, sota els principis de publicitat,
transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
El procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
comporta que l’atorgament de subvencions realitza mitjançant la comparació de
sol·licituds presentades, amb l’objectiu d’establir una relació entre aquestes d’acord
amb els criteris de valoració prèviament establerts en aquesta convocatòria per a cada
un dels tres programes, i adjudicar, amb el límit fitxat en aquesta convocatòria dins del
crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut una major valoració en aplicació dels
citats criteris.
4. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÓRIA
4.1 El text d’aquesta convocatòria serà comunicat a la Base de Dades Nacional de
Subvencions qui donarà trasllat d’un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de
Província de Girona i al Butlletí Oficial de l’Estat per a la seva publicació, en
compliment d’allò que disposa l’article 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions. La convocatòria i els models es trobaran disponibles a la seu
electrònica de l’Ajuntament.
Amb independència d’això l’acord de la convocatòria es comunicarà a tots els
possibles beneficiaris en funció de l’objecte de la subvenció que es publicarà a la seu
electrònica municipal (http://seu.palamos.cat).
4.2 La publicitat de l’acord atorgament de les subvencions tindrà lloc d’acord amb allò
que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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5. TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS
El termini per a presentar les sol·licituds de subvencions dels tres programes és d’un
mes a comptar de l’endemà de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Girona .
6. LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I FORMA
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre general d’entrades i sortides de
l’Ajuntament de Palamós (carrer Major núm. 56-58) o en qualsevol dels llocs previstos
a la l’article 16 de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici que també es puguin
presentar telemàticament, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes
bases i que es troba disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Palamós
(http://seu.palamos.cat /icona “tràmits en línea”/ tràmits per internet) .
7. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds s’ha de formalitzar mitjançant el model normalitzat disponible a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Palamós (http://seu.palamos.cat) i que consten com a
annex I i II d’aquesta convocatòria.
Juntament amb
documentació:

la

sol·licitud

normalitzada

s’ha

d’acompanyar

la

següent

1) Documentació comuna per les sol·licitud dels programes 1 i 2:
a) Declaració expressa responsable de les persones o entitats de no trobar-se
inclosos en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari de
subvencions enumerades als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
b) Declaració expressa responsable de no haver estat mai objecte de sancions
administratives fermes ni sentències condemnatòries per pràctiques laborals
considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.
c) Declaració expressa responsable acreditant disposar dels certificats legalment
establerts de les persones que participen en i/o treballen en l’entitat, i que
tenen contacte habitual amb menors d’edat, de no haver estat condemnades
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i en
cas de tenir coneixement d’algun cas per sentència ferma dels delictes
esmentats comunicar aquesta circumstància de manera immediata.
d) Declaració que totes les persones (monitors, entrenadors, formadors...) que
intervenen en les activitats organitzades per la mateixa entitat, així com les de
les entitats les quals hi participen, són coneixedores i estan informades del
Protocol marc d’actuacions contra el maltractament infantils i adolescents de
Catalunya.
e) Declaració expressa responsable de les persones o entitats acreditant el
compromís d’adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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f) Autorització a favor de l’Ajuntament de Palamós per a la difusió pública de les
dades i imatges, que no constitueixin dades de caràcter personal protegides,
en els diversos mitjans i canals municipals.
g) Declaració expressa responsable de les persones o entitats acreditant el
compromís d’adequar la seva activitat al Protocol marc d’actuacions contra el
maltractament a infants i adolescents de Catalunya, establert a l’acord
GOV/97/2917, de 18 de juliol i publicat al DOGC núm. 7416 del 20 de juliol de
2017.
h) Certificat del secretari/a identificant la persona que ostenta el càrrec del
president/ta de l’entitat.
i) Fitxa de proveïdor de l’Ajuntament de Palamós que es troba disponible a la seu
electrònica municipal (http://seu.palamos.cat) a l’apartat d’impresos d’Hisenda.
j) Pressupost de l’activitat a realitzar.
k) Documentació acreditativa conforme que l’entitat disposa d’una assegurança
de responsabilitat civil que cobreix el risc de l’activitat amb els requisits que
estableix el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de
Catalunya, de modificació d’altres decrets en matèria d’obligatorietat de
contractació de determinades cobertures d’assegurances (DOGC núm. 5628,
de 13 de maig de 2010).

2) Documentació específica per a les sol·licituds de subvencions del Programa 1:
a) Llistat nominatiu de les llicències esportives base (prebenjamí a sènior) emès
per la corresponent Federació esportiva o Consell esportiu.
b) Calendari oficial de competicions.
c) Relació d’esports i d’equips, nombre total de fitxes o llicències i nombre
d’esportistes de l’entitat empadronats a Palamós.
d) Activitats esportives i campionats d’àmbit comarcal territorial, nacional
internacional, proves de caràcter popular i lleure i activitats formatives.
e) Relació detallada d’educadors, monitors i entrenadors , especificant l’equip que
entrenen i de la seva titulació esportiva.
3) Documentació específica per a les sol·licituds de subvencions del Programa 2:
a) Llistat nominatiu de llicències esportives base (prebenjamí a juvenil) emès per
la corresponent Federació esportiva o Consell esportiu.
b) Calendari oficial de competicions.
c) Relació d’esports i d’equips, nombre total de fitxes o llicències i nombre
d’esportistes de l’entitat empadronats a Palamós.
d) Activitats esportives i campionats d’àmbit comarcal territorial, nacional
internacional, proves de caràcter popular i lleure i activitats formatives.
e) Relació detallada d’educadors, monitors i entrenadors , especificant l’equip que
entrenen i de la seva titulació esportiva.
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4) Documentació específica per les sol·licituds de subvencions del Programa 3:
a) Declaració responsable expressa de no tenir cap tipus de llicència i/o contracte
professional o similar.
b) En el cas dels menors d’edat, autorització o consentiment patern, matern o del
tutor legal.
c) Declaració expressa del responsable acreditant el compromís del beneficiari
d’adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establertes
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
d) Autorització a favor de l’Ajuntament de Palamós per a la difusió pública de les
dades i imatges, que no constitueixin dades de caràcter personal protegides,
en els diversos mitjans i canals municipals.
e) Fitxa de proveïdor.
f) Dades esportives de l’esportista.
g) Desplaçaments oficials i despeses de material.
h) Documentació acreditativa d’haver estat seleccionat per la federació catalana
corresponent, en alguna de les tres últimes temporades esportives, per
participar en proves estatals i/o internacionals.
i) Documentació acreditativa d’estar en possessió del títol de campió o sots
campió autonòmic de la categoria que li correspongui dins de la seva modalitat
esportiva.
j) Documentació acreditativa de disposar de llicència federativa vigent, tramitada
per la federació de la corresponent modalitat. En el cas de Federacions en les
que la tramitació sigui per any natural, es disposarà la corresponent a l’any
2018.
k) Certificat de la federació de la corresponent modalitat de no estar inhabilitat o
tenir sanció federativa per falta greu o sanció per expedient de dopatge.
Per a les sol·licituds de subvencions dels programes 1, 2 i 3, l’Ajuntament aportarà
d’ofici la següent documentació, i aquests efectes es determina que la presentació de
la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització de les persones o entitats sol·licitants
a favor de l’Ajuntament per obtenir-la:
Certificat positiu expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
acreditatiu de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries.
Certificat positiu expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social acreditatiu que
l’entitat o beneficiari es troba al corrent en el compliment de les seves
obligacions en aquesta matèria.
Certificat acreditatiu que l’entitat o beneficiari es troba al corrent en el pagament
de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Palamós.
8. RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS DE LA DOCUMENTACIÓ
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a
la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a
la notificació, procedeixi a la seva esmena, amb la indicació que si no ho fa així
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
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9. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS
La quantia de la subvenció serà el resultat de la distribució de la consignació
pressupostària de la partida corresponent entre les sol·licituds presentades i en funció
del programa elegit. La distribució individualitzada d’aquestes quantitats es farà en
l’aplicació dels criteris de valoració establerts en aquesta convocatòria per a cada
programa.
L’import de la subvenció , juntament amb les subvencions concedides amb la mateixa
finalitat per altres administracions públiques i el finançament obtingut d’entitats
privades, no podrà sobrepassar el cost de l’activitat subvencionada, ni podrà ser
superior a l’import de la subvenció sol·licitada. L’import de la subvenció no podrà ser
superior al 50% del cost de l’actuació.
10. TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT.
D’acord amb allò que disposa l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions el
termini màxim per resoldre i notificar la resolució no podrà excedir de sis mesos, a
partir de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
11.- ÒRGAN COMPETENT PER A LA RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
La Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia mitjançant decret núm. 998 de
data 1 de juliol de 2015.
12. DESPESES SUBVENCIONABLES
Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses efectuades que de
manera indubtable responguin de forma directa o indirecta a la naturalesa de l’activitat
subvencionada que s’efectuï durant el període de l’activitat .
Les despeses efectuades subvencionables s’han de justificar mitjançant els documents
originals: factures, nòmines i altres documents de valor probatori equivalent amb
validesa jurídica. Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de
nòmines confeccionats d’acord amb l’Ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els
butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2) .
Les despeses han d’estar comptabilitzades i pagades abans de la finalització del
període de justificació.
13. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Els beneficiaris de les subvencions hauran de presentar al registre general de
l’Ajuntament de Palamós (carrer Major núm. 56-58) o telemàticament a través de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Palamós (http://seu.palamos.cat /icona “tràmits en
línea”/ tràmits per internet), el compte justificatiu simplificat de la subvenció mitjançant
el model normalitzat que es troba disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Palamós (http://seu.palamos.cat) i que consta com a Annex III d’aquesta convocatòria,
acompanyat dels documents justificatius corresponents i, si s’escau, del formulari de
desplaçaments de vehicles particulars que consta a l’annex IV d’aquesta convocatòria.
S’haurà presentar juntament amb la documentació abans esmentada la memòria de
l’activitat subvencionada mitjançant el model normalitzat (annex V), el qual s’haurà de
completar per cada una de les activitats subvencionades.
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14. PROGRAMES OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
14.1 PROGRAMA 1 : AJUTS A ENTITATS ESPORTIVES
a) Objectius específics
Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultura esportiva, la seva
divulgació i pràctica a través del Programa d’Activitats Esportives de la Vila
que s’organitza des del Departament d’Esports de l’Ajuntament i que s’impulsa i
es realitza amb les entitats, associacions i fundacions esportives.
Fer arribar l’esport a tota la piràmide d’edat de la població, especialment en
l’esport de base.
b) Despeses subvencionables
Podran ser objecte de la subvenció les despeses derivades de les activitats
següents:
1. La participació en els campionats oficials de la seva modalitat esportiva, ja
sigui en format de lligues o diverses proves puntuals, així com en activitats
de formació durant l’exercici 2019 o la temporada esportiva 2018-2019
(agost de 2018 a juliol de 2019).
2. L’organització d’activitats esportives i/o de formació tècnic esportiva que es
realitzin de forma puntual (jornades, campionats, torneigs, cursos,
seminaris, etc.) durant l’exercici 2019 o la temporada esportiva 2018-2019
(agost de 2018 a juliol de 2019).
3. Sempre que es disposi de la factura corresponent podran ser objecte de
subvenció les despeses següents :
Despeses pròpies de l’activitat esportiva: llicències federatives, rebuts
d’arbitratge,
desplaçaments a les competicions oficials (*), material
esportiu, material gràfic per la difusió de l’activitat, material de farmaciola i
de tractaments mèdics o de rehabilitació, serveis tècnics esportius, serveis
o subministraments diversos per l’organització de l’activitat esportiva o de
formació.
(*) Pel que fa als desplaçaments a les competicions oficials s’hauran de
justificar amb factures (transport col·lectiu) bé, quan es tracti de
desplaçaments en vehicles particulars, 4 esportistes per vehicle i un màxim
de 4 vehicles per equip, però en cap cas s’acceptaran els desplaçaments
quan es superi el nombre d’esportistes d’aquest equip (ex: un equip amb 12
jugadors/es només podrà imputar 3 vehicles per un desplaçament
concret),s’hauran de justificar mitjançant model de la plantilla normalitzada,
(disponible a la seu electrònica http://seu.palamos.cat (l’import del km és de
0,19€), acompanyada del calendari oficial i dels resultats de les
competicions, així com la relació d’esportistes per equip.
Despeses de funcionament ordinari: lloguer de local social, pòlisses
d’assegurances obligatòries, telefonia, material de papereria, informàtica,
etc.
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c) Destinataris
Podran concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquest
programa les entitats o associacions sense ànim de lucre legalment
constituïdes i domiciliades en el municipi de Palamós que tinguin com a finalitat
la formació i la promoció d’esports que participin en competicions esportives
federades, la pràctica d’activitats esportives i les que tinguin prevista
l’organització d’alguna activitat esportiva en el municipi de Palamós.
Les entitats que sol·licitin subvenció en aquest programa han d’estar inscrites
en el Registre municipal de fundacions i associacions ciutadanes. L’Ajuntament
ho comprovarà d’ofici aquesta inscripció.
Les entitats i associacions que siguin beneficiàries d’una subvenció nominativa
inclosa en el pressupost 2019 o que quedin englobades en els convenis de
col·laboració signats amb l’Ajuntament de Palamós, no podran obtenir una
subvenció dins de la present convocatòria pel mateix concepte que el
subvencionat .
Les persones jurídiques que siguin beneficiàries d’aquest programa amb un
import superior a 10.000 euros tenen l’obligació, abans del pagament de la
subvenció, de comunicar la informació relativa a la retribució dels òrgans de
direcció o administració a l’efecte de fer-les públiques, en compliment d’allò que
disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
d) Quantia de les subvencions
La quantia total d’aquest programa de subvencions és de 92.200,00€ amb
càrrec la partida pressupostària 06 34100 48600 “Subvencions a entitats
esportives”
S’estableix un import màxim de 15.000 € per entitat
e) Criteris de valoració
Per a la concessió de les subvencions d’aquest programa es valoraran els
criteris i requisits següents :
e.1) Valoració de fins el 50% del total
−
−
−
−

Volum de participació (número d’esportistes i equips participants)
Promoció de l’esport base
Esportistes empadronats a Palamós
Desplaçaments oficials dels equips en transport col·lectiu i en vehicles
particulars

Nombre de llicències esportives:
Número de llicències de base (prebenjamí a sènior)
-

1 punt per participant empadronat a Palamós
0,5 punt per participant no empadronat a Palamós.
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Nombre de llicències esportives en edat escolar de pre-benjamí fins a juvenil:
1 punt per a cada llicència
Desplaçaments oficials dels equips en transport col·lectiu i en vehicles particulars
Pel que fa als desplaçaments en vehicles particulars (4 esportistes per vehicle i un
màxim de 4 vehicles per equip , però en cap cas s’acceptaran els desplaçaments
quan es superi el nombre d’esportistes d’aquest equip (ex: un equip amb 12
jugadors/es només podrà imputar 3 vehicles per un desplaçament concret), s’hauran
de justificar mitjançant model de formulari de desplaçament de vehicles particulars
que consta a l’annex IV d’aquesta convocatòria, acompanyat del calendari oficial i
dels resultats de les competicions i la relació d’esportistes per equip.
e.2) Valoració de fins el 30% del total
−

−
−

Engloba aquelles activitats que no tinguin naturalesa social de l’entitat:
activitats esportives i campionats d’àmbit comarcal, territorial, nacional i
internacional, proves de caràcter popular i de lleure. Inclou també totes
aquelles activitats de formació que organitzi l’entitat.
Previsió de pressupost de cada activitat (detallant ingressos i despeses).
Només es valoraran les que corresponguin a l’exercici 2019 o la temporada
esportiva 2018-2019 (agost de 2018 a juliol de 2019).

Nombre d’activitats a realitzar
Per cada activitat: 2 punts .
Activitats populars (obertes a tothom)
Fins a 100 participants: 3 punts.
De 101 a 300 participants: 7 punts.
Més de 301 participants: 10 punts.
Només es valoraran les dues activitats amb més participació.
Proves o campionats puntuals
Nivell local o comarcal: 3 punts.
Nivell provincial o autonòmic: 10 punts.
Nivell nacional o internacional: 15 punts.
Només es valoraran les dues activitats amb més categoria
Activitats formatives que organitza l’entitat
Cursos , seminaris, xerrades, o similars: 1 punt per activitat, fins a un màxim de 6
activitats.
e.3) Valoració de fins el 20% del total
−
−
−

Foment i promoció de l’esport per a discapacitats, afavorint i facilitant
la integració social normalitzada, la vida autònoma i participativa de les
persones amb discapacitat . 2 punts per cada fitxa.
Foment de l’esport femení . 1 punt per cada fitxa,
Formació acadèmica dels entrenadors/es:
o Del 80% al 100% entrenadors titulats: 10 punts
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f) Pagament de la subvenció
L’import de la subvenció atorgada es farà efectiu mitjançant dos pagaments:
- Un primer pagament del 50% de l’import de la subvenció, fent-lo efectiu en el
termini d’un mes, prèvia notificació per part de l’Ajuntament de Palamós, i en
base al pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal.
- El pagament del 50% restant es farà un cop justificada la totalitat de la
subvenció amb la presentació dels justificants corresponents, i en base al pla
de disposició de fons de la Tresoreria municipal. La manca de justificació
comportarà l’exigència del reintegrament de les quanties percebudes, d’acord
amb l’article 36 i següents de la Llei general de subvencions.
g) Forma de justificació
Aquesta justificació constarà de:
1) Model compte justificatiu simplificat de subvencions degudament omplert i
acompanyat de la documentació requerida.
2) Model memòria de l’activitat subvencionada, per cada una de les activitats,
degudament omplert i acompanyat de la publicitat detallada.
h) Termini màxim de justificació
El termini màxim de presentació de la justificació de la subvenció concedida per
part de les entitats beneficiaries serà el dia 31 d’agost del 2019.
i) Deficiències en la justificació
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/da la necessitat de subsanar les
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà que siguin notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui,
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el
seu pagament.
j) Òrgan instructor
Cap de Servei del Departament d’Esports.
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14.2 PROGRAMA 2: SUBVENCIONS PER A LES AMPA I
ESPORTIVES ESCOLARS (Secció esportiva)

ASSOCIACIONS

a) Objectius específics
Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultura esportiva, la seva
divulgació i pràctica a través del Programa d’Activitats Esportives de la Vila
que s’organitza des del Departament d’Esports de l’Ajuntament i que s’impulsa i
es realitza amb les AMPA (secció esportiva) i les associacions esportives
escolars .
Fer arribar l’esport a tota la piràmide d’edat de la població, especialment a nivell
escolar.
b) Despeses subvencionables
Podran ser objecte de la subvenció les despeses derivades de les activitats
següents :
1. La participació en els campionats oficials de la seva modalitat esportiva (ja
sigui en format de lligues o diverses proves puntuals) , així com en activitats
de formació durant l’exercici 2019 o la temporada esportiva 2018-2019
(agost de 2018 a juliol de 2019).
2. L’organització d’activitats esportives i/o de formació tècnic esportiva que es
realitzin de forma puntual (jornades, campionats, torneigs, cursos,
seminaris, etc.) durant l’exercici 2019 o la temporada esportiva 2018-2019
(agost de 2018 a juliol de 2019).
3. Sempre que es disposi de la factura corresponent podran ser objecte de
subvenció les despeses següents :
Despeses pròpies de l’activitat esportiva: llicències federatives, rebuts
d’arbitratge, desplaçaments a les competicions oficials (*), material esportiu,
material gràfic per la difusió de l’activitat, material de farmaciola i de
tractaments mèdics o de rehabilitació, serveis tècnics esportius, serveis o
subministraments diversos per l’organització de l’activitat esportiva o de
formació.
(*) Pel que fa als desplaçaments a les competicions oficials s’hauran de
justificar amb factures (transport col·lectiu) o bé, quan es tracti de
desplaçaments en vehicles particulars 4 esportistes per vehicle i un màxim
de 4 vehicles per equip , però en cap cas s’acceptaran els desplaçaments
quan es superi el nombre d’esportistes d’aquest equip (ex: un equip amb 12
jugadors/es només podrà imputar 3 vehicles per un desplaçament concret),
s’hauran de justificar mitjançant model de la plantilla normalitzada,
(disponible a la seu electrònica http://seu.palamos.cat (l’import del km és de
0,19€), acompanyada del calendari oficial i dels resultats de les
competicions, així com la relació d’esportistes per equip.
Despeses de funcionament ordinari: lloguer de local social, pòlisses
d’assegurances obligatòries, telefonia, material de papereria, informàtica,
etc.
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c) Destinataris
Podran concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquest
programa les AMPA (secció esportiva) i les associacions esportives escolars
sense ànim de lucre legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de
Palamós que tinguin com a finalitat la formació i la promoció d’esports que
participin en competicions esportives escolars i/o federades, la pràctica
d’activitats esportives i les que tinguin prevista l’organització d’alguna activitat
esportiva en el municipi de Palamós.
Les AMPA (secció esportiva) i les associacions esportives escolars que vulguin
participar en aquest programa hauran d’acreditar estar inscrites en el Registre
municipal de fundacions i associacions ciutadanes. L’Ajuntament comprovarà
d’ofici aquesta inscripció.
Les entitats i associacions que siguin beneficiàries d’una subvenció nominativa
inclosa en el pressupost 2019 o que quedin englobades en els convenis de
col·laboració signats amb l’Ajuntament de Palamós, no podran obtenir una
subvenció dins de la present convocatòria pel mateix concepte que el
subvencionat.
d) Quantia de les subvencions
La quantia total d’aquest programa de subvencions és de 22.000 € amb càrrec
a partida pressupostària 06 34100 48600 “Subvencions a entitats esportives”.
S’estableix un import màxim de 5.000 € per entitat
e) Criteris de valoració
Per a la concessió de les subvencions es valoraran els criteris i requisits
següents :
e.1) - Valoració de fins el 50% del total
−
−
−
−

Volum de participació (número d’esportistes i equips participants)
Promoció de l’esport base
Esportistes empadronats a Palamós
Desplaçaments oficials dels equips en transport col·lectiu i en vehicles
particulars

Nombre de llicències esportives:
Número de llicències de base (prebenjamí a juvenil)
-

1 punt per participant empadronat a Palamós
0,5 punt per participant no empadronat a Palamós.

Desplaçaments oficials dels equips en transport col·lectiu i en vehicles particulars
Pel que fa als desplaçaments en vehicles particulars: 4 esportistes per vehicle i un
màxim de 4 vehicles per equip, però en cap cas s’acceptaran els desplaçaments
quan es superi el nombre d’esportistes d’aquest equip (ex: un equip amb 12
jugadors/es només podrà imputar 3 vehicles per un desplaçament concret),
s’hauran de justificar mitjançant model de formulari de desplaçament de vehicles
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particulars que consta a l’annex IV d’aquesta convocatòria, acompanyat del
calendari oficial i dels resultats de les competicions i la relació d’esportistes per
equip.
e.2) - Valoració de fins el 30% del total
−

−
−

Engloba aquelles activitats que no tinguin naturalesa social de l’entitat:
activitats esportives i campionats d’àmbit comarcal, territorial, nacional i
internacional, proves de caràcter popular i de lleure. Inclou també totes
aquelles activitats de formació que organitzi l’entitat.
Previsió de pressupost de cada activitat (detallant ingressos i despeses).
Només es valoraran les que corresponguin a l’exercici 2019 o la temporada
esportiva 2018-2019 (agost de 2018 a juliol de 2019).

Nombre d’activitats a realitzar
Per cada activitat: 2 punts.
Activitats populars (obertes a tothom)
Fins a 100 participants, 3 punts
De 101 a 300 participants, 7 punts
Més de 301 participants , 10 punts
Només es valoraran les dues activitats amb més participació
Proves o campionats puntuals
Nivell local o comarcal: 3 punts.
Nivell provincial o autonòmic: 10 punts.
Nivell nacional o internacional: 15 punts.
Només es valoraran les dues activitats amb més categoria
Activitats formatives que organitza l’entitat
Cursos , seminaris, xerrades o similars: 1 punt per activitat. Fins a un màxim de 6
activitats.
e.3) - Valoració de fins el 20% del total
−
−
−

Foment i promoció de l’esport per a discapacitats, afavorint i facilitant
la integració social normalitzada, la vida autònoma i participativa de les
persones amb discapacitat . 2 punts per cada fitxa.
Foment de l’esport femení . 1 punt per cada fitxa,
Formació acadèmica dels entrenadors/es:
o Del 80% al 100% entrenadors titulats: 8 punts

f) Pagament de la subvenció
L’import de la subvenció atorgada es farà efectiu mitjançant dos pagaments
parcials :
- Un primer pagament del 50% de l’import de la subvenció, fent-lo efectiu en el
termini d’un mes, prèvia notificació per part de l’Ajuntament de Palamós, i en
base al pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal.
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- El pagament del 50% restant es farà un cop justificada la totalitat de la
subvenció amb la presentació dels justificants corresponents, i en base al pla
de disposició de fons de la Tresoreria municipal. La manca de justificació
comportarà l’exigència del reintegrament de les quanties percebudes d’acord
amb l’article 36 i següents de la Llei general de subvencions.
g) Forma de justificació
Aquesta justificació constarà de:
1) Model compte justificatiu simplificat de subvencions degudament omplert i
acompanyat de la documentació requerida.
2) Model memòria de l’activitat subvencionada, per cada una de les activitats,
degudament omplert i acompanyat de la publicitat detallada.
h) Termini màxim de justificació
El termini màxim de presentació de la justificació de la subvenció concedida per
part de les entitats beneficiaries serà el dia 31 d’agost del 2019.
k) Deficiències en la justificació
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/da la necessitat de subsanar les
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà que siguin notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui,
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el
seu pagament.
i) Òrgan instructor
Cap de Servei del Departament d’Esports.
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14.3 PROGRAMA 3 : AJUTS A ESPORTISTES D’ALT NIVELL I D’ELIT
a) Objectius específics
Fomentar i donar suport a aquells esportistes que estiguin empadronats/des al
municipi i que pertanyin a un club local. Promocionar i difondre el nom del
municipi a través de la seva imatge .
b) Despeses subvencionables
Podran ser objecte de la subvenció les despeses derivades de :
1. La participació en els campionats oficials de la seva modalitat esportiva, ja
sigui en format de lligues o diverses proves puntuals, durant l’exercici 2019
o la temporada esportiva 2018-2019 (agost de 2018 a juliol de 2019).
2. Entre altres despeses i sempre que es disposi de la factura corresponent:
les llicències federatives, els rebuts d’arbitratge, desplaçaments a les
competicions (*), material esportiu, material de farmaciola i de tractaments
mèdics o de rehabilitació, serveis tècnics esportius.
(*) Pel que fa als desplaçaments a les competicions oficials s’hauran de
justificar amb factures o bé, quan es tracti de desplaçaments en vehicle
particular, s’hauran de justificar mitjançant model de la plantilla
normalitzada, (disponible a la seu electrònica http://seu.palamos.cat
(l’import del km és de 0,19€), i acompanyada del calendari oficial i dels
resultats de les competicions.
c) Destinataris
Podran concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquest
programa les persones físiques empadronades al municipi de Palamós i que
compleixin els requisits mínims següents:
1. Haver estat seleccionats per la federació catalana corresponent, en alguna
de les tres últimes temporades esportives, per participar en proves estatals
i/o internacionals.
2. Estar en possessió del títol de campió o sotscampió autonòmic de la
categoria que li correspongui dins de la seva modalitat esportiva .
3. Estar empadronat a Palamós (temps mínim de residència 3 anys). Caldrà
adjuntar padró.
4. Disposar de llicència federativa vigent, tramitada per la Federació de la
corresponent modalitat. En el cas de Federacions en les que la tramitació
sigui per any natural, es disposarà la corresponent a l’any 2019.
5. No estar inhabilitat o tenir sanció federativa per falta greu o sanció per
expedient de dopatge.
6. No tenir cap tipus de llicència i/o contracte professional o similar.
7. En el cas dels menors d’edat serà necessari l’oportú consentiment patern,
matern o tutor legal.
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Els esportistes que siguin beneficiaris d’una subvenció nominativa inclosa en el
pressupost de 2019, no podran obtenir una subvenció dins la present
convocatòria pel mateix concepte que el subvencionat.
d) Quantia de les subvencions
La quantia total d’aquest programa de subvencions és de 2.000 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 06 34100 48602 – Subvencions a esportistes d’alt
nivell.
S’estableix un import màxim de 500 € per beneficiari.
e) Criteris de valoració
Per a la concessió de les subvencions es valoraran els criteris i
requisits següents :
1. Nivell de l’activitat o competició
Aquestes valoracions es faran en relació als resultats obtinguts en la
temporada esportiva o any anterior al subvencionable. Només es podrà
valorar el resultat que obtingui una major puntuació.
Medallista en campionats del món o d’Europa i d’altres assimilables: 30
punts
Participació en campionats del món o d’Europa i d’altres assimilables: 25
punts
Campió o medallista en campionats d’Espanya: 20 punts
Participació com a esportista integrant de la selecció catalana o espanyola:
10 punts
Campió o medallista en campionats de Catalunya: 5 punts
2. Etapa esportiva de l’esportista
Etapa formativa (fins categoria cadet): 30 punts
Etapa de desenvolupament (junior, juvenil, fins a 18 anys): 20 punts
Etapa de consolidació (major de 18 anys): 10 punts
3. Historial o currículum esportiu
Es valoraran els títols obtinguts durant les tres darreres temporades
esportives
Per dos o més títols d’àmbit europeu: 15 punts
Per dos o més títols d’àmbit estatal: 10 punts
Per dos o més títols d’àmbit autonòmic: 5 punts
4. Programa de desplaçaments oficials i obligatoris
Per tres o més desplaçaments internacionals:15 punts
Per tres o més desplaçaments d’àmbit estatal: 10 punts
Per tres o més desplaçaments d’àmbit autonòmic: 5 punts
5. Despeses en material tècnic esportiu
Més de 3.000 € per temporada: 10 punts
Entre 1.000 i 3.000 € per temporada: 6 punts
Menys de 1.000 € per temporada: 5 punts
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f) Pagament de la subvenció.
L’import de la subvenció atorgada es farà efectiu mitjançant dos pagaments
parcials :
- Un primer pagament del 50% de l’import de la subvenció, fent-lo efectiu en el
termini d’un mes, prèvia notificació per part de l’Ajuntament de Palamós, i en
base al pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal.
- El pagament del 50% restant es farà un cop justificada la totalitat de la
subvenció amb la presentació dels justificants corresponents, i en base al pla
de disposició de fons de la Tresoreria municipal. La manca de justificació
comportarà l’exigència del reintegrament de les quanties percebudes d’acord
amb l’article 36 i següents de la Llei general de subvencions.
g) Forma de justificació
Aquesta justificació constarà de:
1) Model compte justificatiu simplificat de subvencions degudament omplert
i acompanyat de la documentació requerida.
2) Model memòria de l’activitat subvencionada, per cada una de les
activitats, degudament omplert i acompanyat de la publicitat detallada.
h) Termini màxim de justificació.
El termini màxim de presentació de la justificació de la subvenció concedida per
part de les entitats beneficiaries serà el dia 31 d’agost del 2019.
i) Deficiències en la justificació
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/da la necessitat de subsanar les
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà que siguin notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui,
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el
seu pagament.
j) Òrgan instructor
Cap de Servei del Departament d’Esports.

16

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

ANNEX I. MODEL DEL SOL·LICITUD DE SUBVENCIO PROGRAMES 1 i 2

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Esports

ANNEX II. MODEL DEL SOL·LICITUD DE SUBVENCIO PROGRAMA 3
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ANNEX III. MODEL DE COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT
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ANNEX IV. MODEL DE FORMULARI DE DESPLAÇAMENT AMB VEHICLES
PARTICULARS
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ANNEX V. MODEL DE MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA

