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BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ
DE L’EDUCACIÓ FÍSICA I L’ESPORT DE COMPETICIÓ, DE LLEURE I
HIGIÈNICO-RECREATIU
El Programa de subvencions per a la promoció de l’educació física i l’esport de
competició, de lleure i higiènico-recreatiu fixa un conjunt de mesures de
caràcter econòmic que els ens locals estan facultats per aplicar, mitjançant el
mecanisme de les subvencions.
Aquestes bases fixen els criteris generals i específics d’aplicació de les
mesures adoptades, així com la regulació de llur atorgament. La convocatòria
per a l'atorgament anuals la farà la Comissió Municipal de Govern atenent ales
circumstàncies de cada moment.
CAPÍTOL 1. OBJECTE I REQUISITS.
1. L’objecte és la incentivació de la tasca realitzada per clubs i entitats
esportives de La Seu d’Urgell en relació amb totes les vessants de l’esport, ja
sigui competitiu o recreatiu.
2. Es preveuen tres línies de subvencions:
a. Per a clubs i entitats.
b. Per a esportistes d'elit.
c. Altres imprevistes.
3. Els percentatges de la consignació prevista al pressupost de cada any que
es destinaran a cada línia són els següents:
a. Per a clubs i entitats, el 87 %.
b. Per a esportistes d'elit, el 9 %.
c. Per a altres imprevistos, el 4 %.
4. Les convocatòries anuals determinaran l'import concret.
CAPÍTOL 2. SUBVENCIONS PER A ENTITATS.
5. Poden concórrer a la convocatòria les entitats que compleixin els requisits
següents:
a.
b.
c.
d.

Estar constituïdes formalment o en tràmit de estar-ho.
Tenir per finalitat la promoció d'activitats esportives.
Realitzar activitat efectiva que correspongui amb la finalitat.
Tenir la seu al municipi de La Seu d'Urgell.

6. En el cas d'entitats en procés de constitució, l'atorgament quedarà
condicionat a que, dins l'any natural, es formalitzi la inscripció al registre
corresponent.

7. A l'hora d’atorgar les subvencions als clubs, els aspectes que es valoraran es
diferenciaran en:
-

Grups:
Subgrups:
Nivells:

Defineixen l’àrea a la que es correspon la valoració
Detallen els aspectes que es valoren en cada grup
Marquen les puntuacions concretes segons la priorització que
es dóna a cada aspecte

8. Les puntuacions atorgades a cada grup, subgrup i nivell són les següents:
A. Aspectes econòmics.
A.1. Volum de despeses.
-

Es valorarà el volum de despeses que ha tingut l'entitat.

-

En la sol·licitud s'haurà de detallar al màxim els conceptes de les despeses
per: desplaçaments, fitxes federatives, equipaments, material, dietes,
organització d’activitats, contractació de treballadors, lloguer d’instal.lacions,
i altres.

-

Es divideix en els nivells següents:

Nivell
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4

Contingut
Més de 5.000.000 PTA
Entre 2.100.000 i 4.999.999 PTA
Entre 300.000 i 2.099.000 PTA
Menys de 300.000 PTA

Puntuació
60 punts
30 punts
15 punts
0 punts

A.2. Ingressos del club.
-

Es valorarà el nivell d'ingressos bruts obtinguts per l'entitat.

-

Es divideix en els nivells següents:

Nivell
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4

Contingut
Menys d'1.000.000 PTA.
Entre 1.000.001 i 1.900.000 PTA
Entre 1.901.000 PTA i 3.000.000 PTA
Més de 3.000.000 PTA.

Puntuació
15 punts
10 punts
5 punts
0 punts

A.3. Altres subvencions.
-

Es valorarà si el club o entitat rep altres subvencions o ajudes econòmiques
d’altres institucions o entitats.

-

Es divideix en els nivells següents:

Nivell

Contingut

Puntuació

A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.4.4

Menys de 200.000 PTA.
Entre 200.001 i 400.000 PTA
Entre 400.001 PTA i 600.000 PTA
Més de 600.000 PTA.

15 punts
10 punts
5 punts
0 punts

B. Aspectes esportius.
B.1. Promoció de l'esport base.
-

Es valorarà el volum de nens amb que ha treballat el club, ja sigui en
activitats federades com si no.

-

En la sol·licitud, caldrà fer constar el nombre de practicants menors de 14
anys i si practiquen esport federat o no.

-

Es divideix en els nivells següents:

Nivell
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4

Contingut
Més de 100 nens,
Entre 51 i 100 nens.
Entre 25 i 50 nens.
Menys de 25 nens.

Puntuació
60 punts
30 punts
15 punts
0 punts

B.2. Volum d’activitats.
-

Es valorarà el nombre d’activitats habituals i la quantitat d’activitats que es
duen a terme a part de les habituals del club

-

En la sol·licitud caldrà detallar el nom, tipus, col·lectiu a que va destinada,
dates de l’activitat, instal·lació que utilitza, quantitat de participants de
cadascuna, si hi ha quota d’inscripció i, en cas afirmatiu, el seu import.

Nivell
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4

Contingut
Més de 7 activitats.
Entre 5 i 7 activitats.
Entre 2 i 4 activitats.
Menys de 2 activitats.

Puntuació
30 punts
20 punts
10 punts
0 punts

B.3. Nombre de fitxes federatives i practicants.
-

Es valorarà el nombre de fitxes federatives i practicants de cada entitat

-

Amb la sol·licitud s'haurà de presentar certificat de la Federació
corresponent que ho acrediti o, si no és possible, còpia compulsada de
totes les fitxes federatives.

-

Es divideix en els nivells següents:

Nivell
B.3.1

Contingut
Més de 75 fitxes

Puntuació
40 punts

B.3.2
B.3.3
B.3.4
B.3.5

Entre 56 i 74 fitxes.
Entre 36 i 55 fitxes.
Entre 15 i 35 fitxes.
Menys de 15 fitxes.

30 punts
20 punts
10 punts
0 punts

B.4. Àmbit en què es competeix
-

Es valorarà si l'entitat ha competit a nivell local, provincial, nacional i
internacional.

-

Per a valorar-ho s'atorgaran els punts del barem a cada equip, se sumaran i
es farà la mitjana de tots els equips del club.

-

La justificació es podrà fer aportant qualsevol document que acrediti
aquesta participació.

-

Es divideix en els nivells següents:

Nivell
B.4.1
B.4.2
B.4.3
B.4.4
B.4.5.
B.4.6

Contingut
Internacional.
Nacional
Autonòmic.
Provincial.
Comarcal.
Local.

Puntuació
60 punts
45 punts
30 punts
15 punts
10 punts
5 punts

B.5. Nombre d’entrenadors o monitors titulats.
-

Es valorarà el nombre de monitors o entrenadors titulats que ha tingut cada
entitat destinats al treball amb els equips de forma habitual.

-

Es divideix en els nivells següents:

Nivell
B.5.1
B.5.2
B.5.3
B.5.4

Contingut
Més de 10 monitors o entrenadors.
Entre 7 i 9 monitors o entrenadors.
Entre 3 i 6 monitors o entrenadors.
Menys de 3 monitors o entrenadors.

Puntuació
15 punts
10 punts
5 punts
0 punts

C. Aspectes socials.
C.1. Tasca social que realitza.
-

Es valoraran les feines que fa el club socialment.

-

En la sol·licitud caldrà fer una descripció de les realitzades, concretant les
persones que s’han beneficiat i els resultats obtinguts.

-

Es divideix en els nivells següents:

Nivell
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.1.4

Contingut
Tasca social durant tot l’any i de forma intensiva
Tasca social puntual.
Tasca social mínima.
No realitza tasca social.

Puntuació
60 punts
30 punts
15 punts
0 punts

C.2. Nombre de socis.
-

Es valorarà el nombre de socis de cada entitat.

-

Es divideix en els nivells següents:

Nivell
C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4

Contingut
Més de 100 socis.
Entre 51 i 100 socis.
Entre 25 i 50 socis.
Menys de 25 socis.

Puntuació
30 punts
20 punts
10 punts
0 punts

D. Altres aspectes.
D.1. Col·laboració amb l'Ajuntament
-

Es valorarà la participació, col·laboració i organització d’actes en relació
amb l’Ajuntament.

-

Es divideix en els nivells següents:

Nivell
D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4

Contingut
Col·labora en escoles municipals i festa major.
Col·labora només en les escoles municipals.
Col·labora en activitats puntuals.
No col·labora en cap activitat.

Puntuació
60 punts
30 punts
15 punts
0 punts

D.2. Promoció i difusió del nom de la ciutat.
-

Es valorarà si el club, en el seu equipament, en el nom de l’equip, als
posters, tríptics o altres mitjans reflexa de forma explícita el nom de La Seu
d’Urgell. Caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació gràfica o còpia dels
documents que acrediti el compliment.

-

Es divideix en els nivells següents:

Nivell
D.2.1
D.2.2
D.2.3

Contingut
Puntuació
L’entitat difon el nom de la ciutat en el nom de l’equip,
30 punts
l’equipament i la publicitat que realitza.
L’entitat difon el nom de la ciutat en l’equipament que
20 punts
utilitza i la publicitat que realitza.
L’entitat difon el nom de la ciutat en la publicitat que
10 punts
realitza.

D.2.4

L’entitat no difon el nom de la ciutat.

0 punts

D.3. Instal·lacions.
-

Es valorarà si han utilitzat normalment per a la seva activitat instal·lacions
de titularitat de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell o instal·lacions que no ho
són.

-

Es divideix en els nivells següents:

Nivell
D.3.1.
D.3.2.

Contingut
Puntuació
No utilitzen instal·lacions de l'Ajuntament de La Seu
15 punts
d'Urgell
Utilitzen instal·lacions de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell
5 punts

D.4. Antiguitat i tradició.
-

Es valorarà l'antiguitat i tradició del club a La Seu d'Urgell des de la data
formal de creació.

-

S'atorgarà 1 punt per cada any sencer.

9. Les subve ncions s'atorgaran aplicant els criteris anteriors a les dades
referides a tot l'any anterior al de convocatòria.
CAPÍTOL 3. PROCEDIMENT I CONDICIONS.
Secció. 1. Condicions generals.
10. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’acceptació d’aquestes
Bases.
11. El procediment per a l'atorgament serà el següent:
a. Presentació de la sol·licitud.
b. Comprovació de la documentació.
c. Requeriment, si cal, per a completar-la o presentar-la amb els models
normalitzats.
d. Valoració pel Tècnic d'Esports dels requisits mèrits de cada entitat i
proposta d'atorgament.
e. Estudi a la Comissió Informativa.
f. Acord d'atorgament i notificació.
g. Pagament.
12. Si el beneficiari no recorre l'acord d'atorgament, s'entendrà que accepta la
subvenció atorgada.
13. Per a cobrar la subvenció, les entitats hauran de mostrar la còpia de la
notificació de l'atorgament. No serà necessari i el pagament es farà per
transferència bancària, si han facilitat el número de compte.

14. Si algun beneficiari té deutes amb l'Ajuntament, no es pagarà fins que el
liquidi. Si a final d'any encara té deutes, es farà un expedient per a compensarlos.
15. En cas de que es comprovi que el sol·licitant ha fet qualsevol modificació,
alteració, falsedat u ocultació en les dades aportades pel sol·licitant, la
subvenció es denegarà. Si ja s'han atorgat, l'Ajuntament podrà revisar les
subvencions atorgades en el mateix supòsit de la base anterior.
16. La resolució d'al·legacions i interpretació dels bases per a solucionar casos
concrets, la farà la Comissió Municipal de Govern.
Secció 2. Subvencions a entitats.
17. La convocatòria anual per a sol·licitar les subvencions, la farà la Comissió
Municipal de Govern.
18. Les subvencions només es podran sol·licitar en el termini que es fixi en la
convocatòria.
19. La instància i la documentació haurà de ser la normalitzada que fixi
l'Ajuntament.
20. La justificació dels requisits i mèrits haurà de fer-se de la forma següent:
-

No es podrà obtenir cap subvenció o ajut si no acredita documentalment
que compleix els requisits per ser beneficiari d’una subvenció. S'hauran
d'omplir totes les caselles que hi hagi als impresos.

-

Si no s'han aportat els documents normalitzats, no s'emplena alguna casella
de mèrits o si hi ha dubtes de la seva interpretació o de la correcció de les
dades, s'atorgarà a les entitats afectades un termini d'audiència de 10 dies
per tal que aportin la documentació, facin els aclariments o les al·legacions
que considerin convenients.

-

Les dades econòmiques es podran justificar pesentant els comptes. Malgrat
això, l'Ajuntament podrà demanar informació complementària si ho creu
convenient.

-

En els mèrits que es demani, s'haurà de presentar, a més, documentació
que s'hagi indicat.

21. El termini màxim per a resoldre és de dos mesos des de la data límit de
presentació de les sol·licituds. Si no es respon dins aquest termini, s'entendrà
denegada la subvenció.
Secció 3. Subvencions per a esportistes d'elit.

22. Aquesta línia està destinada a subvencionar participacions o realitzacions
individuals d'esportistes no incloses en les pròpies de les activitats que facin els
clubs o associacions que optin a la línia de subvencions de la secció 2. Per
tant, no se subvencionaran les activitats que s'hagin pogut valorar en les
subvencions de la secció 2.
23. No es farà convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a esportistes
d'élite. Per tant, les sol·licituds es podran fer a qualsevol moment abans del 15
d'octubre de cada any.
24. No es fixa model específic per a la sol·licitud.
25. Amb la sol·licitud caldrà adjuntar els originals o còpia compulsada dels
justificants.
26. Si no s'ha contestat abans del 31 de desembre, s'entendran desestimades.
27. La distribució de l'import es farà en atenció a les peticions presentades, la
importància de l'activitat, el cost, els ingressos per a fer-la, la repercussió de la
ciutat.
Secció 4. Altres subvencions.
28. Aquesta línia està destinada a subvencionar altres activitats excepcionals
no previstes en les seccions anteriors.
29. No es farà convocatòria per a l'atorgament d'aquestes subvencions. Per
tant, les sol·licituds es podran fer a qualsevol moment abans del 15 d'octubre
de cada any.
30. No es fixa model específic per a la sol·licitud.
31. Amb la sol·licitud caldrà adjuntar els originals o còpia compulsada dels
justificants.
32. Si no s'ha contestat abans del 31 de desembre, s'entendran desestimades.
33. Els criteris de distribució seran anàlegs als expressats en aquestes bases.
DILIGÈNCIA: Aquestes bases les va provar el ple en sessió de 02.04.2001 i
han estat exposades al públic durant un termini de 20 dies sense que s'hi hagin
presentat al·legacions, per la qual cosa han queda aprovades definitivament de
forma automàtica.
La Seu d’Urgell, 21 de maig de 2001.
El secretari

Ramon Miñambres Rebés

Annex 1 – Imprès normalitzat de sol.licitud de subvenció

SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS ESPORTIVES
ENTITAT SOL.LICITANT
Nom
Adreça
NIF
REPRESENTANT
Nom
Adreça
NIF
Càrrec

Telèfon

Telèfon

L’entitat esmentada sol·licita a l’Ajuntament de La Seu d’Urgell que se li
concedeixi una subvenció per les seves activitats esportives.
ACTIVITATS HABITUALS DE LA TEMPORADA
En aquest espai s’han d’anotar les competicions, campionats, lligues,
tornejos,…als quals participa l’entitat habitualment i no estan organitzats per
ella.
IDENTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT

DURADA
mesos)

1
2
3
4
5
6
7
La Seu d’Urgell,

(en

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
Càrrec
President
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocals

Nom

Telefon

PRESSUPOST GLOBAL DE DESPESES DEL CLUB.
Especifiqueu el tipus de despesa
CONCEPTE
Desplaçaments
Fitxes federatives
Equipaments
Material
Dietes
Organització d’activitats
Altres
TOTAL
PROMOCIÓ DE L’ESPORT DE BASE.
Practicants menors de 14 anys sense fitxa federativa
Practicants menors de 14 anys amb fitxa federativa
TOTAL
NOMBRE DE FITXES FEDERATIVES.
Desglossar-les per categories o edats
Menys de 10 anys
Entre 11 i 15 anys
Entre 16 i 18 anys
Més de 18 anys
TOTAL
NOMBRE DE SOCIS.
TOTAL

QUANTITAT

VOLUM D’ACTIVITATS ORGANITZADES PEL CLUB.
Identificació

Dates

Participants

Instal·lació utilitzada

1
2
3
4
5
6
7

ÀMBIT DE COMPETICIÓ.
Detallar quantes activitats, competicions, curses,…realitzada a cada àmbit
Local
Comarcal
Provincial
Catalunya
Nacional
Internacional
TIPUS D’INSTAL·LACIÓ UTILITZADA.
Municipals (Marqueu la que correspongui)
Pavelló poliesportiu
Camp de futbol
Pista poliesportiva descoberta
Pistes poliesportives dels bombers
Pista poliesportiva de Castellciutat
Pistes de petanca
Piscina municipal
Altres
No Municipals (Identifiqueu-les)

DESPESES DE FUNCIONAMENT I MANTENIMENT.
Personal Específic (anotar despesa anual)
Despeses de funcionament (anotar despesa anual)
Varis (anotar despesa anual)

Quota
Inscripció

ANY DE FUNDACIÓ DEL CLUB.

ENTRENADORS O MONITORS TITULATS.
NOM

TITULACIÓ

INGRESSOS DEL CLUB.
Quota de soci
Ingressos per publicitat estàtica
Ingressos per les activitats
Subvencions d’altres entitats
Altres
TOTAL

Recordem que cal presentar justificants de totes les dades presentades
en aquesta sol·licitud

