
 

SOL·LICITUD AJUTS A CLUBS 

CONVOCATÒRIA 2021 

 

1.- GUIA ORIENTATIVA 
Tot el procediment i requisits per a tramitar els ajuts a clubs estan recollits en les Bases Reguladores de la 
Concessió de Subvencions a Clubs Esportius (SE.BSU.2018/003) que podeu consultar al web del Servei 
d’Esports (https://goo.gl/ULdypF) 

Malgrat que en aquestes bases s’hi contemplen tots els passos a seguir per a la sol·licitud, atorgament, 
justificació, cobrament i possibles revocacions, a continuació us resumim un seguit de punts que us poden 
servir com a guia en tot aquest procés. Tot i això, us recomanem que consulteu les bases reguladores i la 
convocatòria que són els documents legals on s’estableixen els requisits, procediments i terminis de tot 
aquest procés. 

1.- SOL·LICITUD: Poden optar a la subvenció totes aquelles entitats esportives legalment constituïdes, 
inscrites al Registre d’Entitats Esportives de la SGE de la Generalitat de Catalunya; actives; amb seu al 
municipi de la Seu d’Urgell i que compleixin els requisits legals que contempla la llei. Això passa, entre altres 
coses, per estar donades d’alta a Hisenda i disposar d’un NIF. 

És important també que les entitats que sol·licitin els ajuts tinguin la certesa que hi tenen dret i, sobretot, 
que podran complir amb els tràmits de justificació d’aquests ajuts. El fet de no poder justificar l’ajut 
perjudica notablement la resta d’entitats que hi opten i, en cas d’haver sol·licitat una bestreta obliga al 
retorn dels diners avançats. 

El termini de presentació de sol·licituds és del 2 al 20 de novembre de 2020 i s’ha de presentar a través del 
web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, en l’apartat de Tràmits i Serveis.  

2.- ATORGAMENT: A totes les entitats que compleixin els requisits establerts en les Bases Reguladores se’ls 
atorgarà una quantitat fixa (que en aquesta convocatòria és de 350€ sempre i quan la suma de totes les 
quantitats fixes atorgades no superi els 5.000€) i una quantitat variable en funció dels criteris de valoració 
establerts a les Bases. Aquests criteris de valoració fan referència a aspectes econòmics, d’activitat, de 
nombre, gènere i edat dels practicants, de nombre d’entrenadors, d’aspectes socials i d’utilització 
d’instal·lacions esportives, i es quantifiquen de forma aritmètica. 

3.- JUSTIFICACIÓ: Un cop atorgada la subvenció, per tal de cobrar-la, caldrà justificar l’ajut demanat. Com 
s’ha comentat anteriorment, aquest és un pas necessari i que s’ha de fer d’acord amb la legislació vigent.  

La data límit de presentació de la justificació és el 15 d’octubre de 2022. 

Això obliga a les entitats a presentar la següent documentació: 

Una memòria prou detallada de les activitats realitzades per l’entitat durant l’any. Hauria de ser molt 
semblant a la memòria que es lliura en la sol·licitud. En aquell moment es presenta una previsió 
d’activitats i, en la justificació, caldria fer la memòria del que realment s’ha dut a terme i dels seus 
resultats (data de celebració, lloc, participació, difusió i comunicació on hi ha de constar la 
col·laboració de l’Ajuntament, etc.). 

Una memòria econòmica de l’exercici que inclourà els ingressos i les despeses resultants dels 
comptes aprovats per l’entitat i on caldrà identificar, com a mínim i per a cada document comptable: 

El tipus de document  (factura, nòmina, butlletí SS, etc.. per les despeses) (factura, rebuts, 
subvencions, etc. per als ingressos). 
El número de document. 
El NIF i el nom del proveïdor o client. 



 

El concepte de la despesa o l’ingrés. 
I el valor imputat de la despesa o l’ingrés. 

Cal tenir en compte que tots els documents comptables han de ser legals i correctes. Especialment, 
pel que fa a les factures, han de portar el NIF del proveïdor, el desglossament de l’IVA i han d’estar 
emeses a nom del Club (incorporant també el seu NIF). 

Informació i documentació sobre la difusió de la imatge de l’Ajuntament com a col·laborador de 
l’entitat en les seves activitats. 

Com es comentava en l’apartat de la sol·licitud, us demanem que, quan demaneu la subvenció, tingueu la 
certesa que podreu aportar tota aquesta documentació a l’hora de justificar-la, per tal de no perjudicar la 
resta d’entitats. 

4.- PAGAMENT: Un cop revisada la documentació de la justificació, es procedirà a fer efectiva la quantitat 
que s’hagi atorgat a cada entitat mitjançant transferència bancària al número de compte que hàgiu facilitat. 
En cas de necessitar-ho, les entitats poden sol·licitar una bestreta de fins al 80% de la quantitat atorgada que 
s’abonaria abans d’acabar tot el procediment, però cal tenir en compte que si la subvenció no es pot 
justificar de forma correcta, caldrà retornar els diners avançats, parcialment o total. 

5.- OBLIGACIONS: Les entitats beneficiàries dels ajuts hauran de complir un seguit d’obligacions que estan 
recollides en les Bases Reguladores. A banda de les obligacions habituals i establertes en la legislació vigent, 
s’inclouen també les següents: 

Consignar la llegenda “amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell” i el logotip del Servei 
d’Esports de l’Ajuntament en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l’activitat 
subvencionada. 

Fer constar el logotip del Servei d’Esports en l’equipament esportiu. 

Impulsar mesures concretes en favor del respecte, la no discriminació per raó de gènere i els valors 
educatius i saludables (suport a l’esport femení, no tolerar insults o males pràctiques d’esportistes, 
entrenadors, familiar o entorn, etc.) i vetllar per tal que es compleixin en el decurs dels actes que 
organitza. 

Una de les obligacions que estableix la Llei General de Subvencions i que genera els problemes més 
habituals a l’hora de fer el pagament, és que l’entitat sol·licitant no té dret a rebre la subvenció en 
cas de sobre finançament (resultat de comptes anuals amb més ingressos que despeses). En els 
ingressos s’inclou també la quantitat de la subvenció. Per això, de vegades, quan les despeses 
superen per poc els ingressos, no es pot pagar tota la subvenció atorgada sinó només aquella 
quantitat que equilibri el balanç i que iguali ingressos i despeses. 

 


