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Convocatòria de Subvencions a Clubs Esportius – 2022. 
 
El ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell va aprovar les Bases reguladores de les 
subvencions a clubs esportius com a eina de promoció de l'esport. Aquestes bases, 
que tenen per objecte ajudar els clubs esportius a cobrir les despeses ordinàries de 
funcionament, estan emparades pel que estableix la Llei General de Subvencions 
38/2003, de 17 de novembre i l'article 72 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. 
 
Amb aquesta convocatòria s’obre el procediment per a la sol·licitud i atorgament 
d’aquestes subvencions. 
 
La presentació dels documents s’haurà de fer per mitjans telemàtics i a través del web 
municipal (http://www.laseu.cat/tramits-i-serveis). Igualment la tramesa de totes les 
comunicacions i notificacions a les entitats sol·licitants es farà també per via 
telemàtica. 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Tindran dret a sol·licitar la subvenció totes aquelles entitats que compleixin els requisits 
establerts en el punt 3.1 de les Bases Reguladores per a la Concessió de Subvencions 
a Clubs Esportius i que hagin desenvolupat l’activitat pròpia de l’entitat durant l’any 
2022. 
 
Segon. Objecte. 
 
Aquesta convocatòria té per objecte ajudar a cobrir les despeses ordinàries de 
funcionament dels clubs esportius per a l’any 2022. 
 
Tercer. Règim de la convocatòria. 
 
Les subvencions s'atorgaran pel procediment de concurrència competitiva. Malgrat 
això, en aplicació del que preveu la base 6.2 s'estableix un mínim fix per a cada 
sol·licitant que presenti la documentació complerta. 
 
Quart. Bases Reguladores 
 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria és regulen per les bases reguladores 
de les subvencions a clubs esportius aprovades pel ple de l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell (expedient SE- BSU 2018/003).  
 
Cinquè. Aplicació pressupostaria i finançament 
 
4.1. Les subvencions s'atorgaran amb càrrec a la partida corresponent que, per al 
2022 és la d'Ajuts a Clubs Esportius, aplicació pressupostària 34000.48031.  
 
4.2. L'import corresponent a l'atorgament d'aquesta subvenció per al 2022 és de 
10.000 euros. Els serveis econòmics faran la retenció de crèdit destinat a aquesta línia 
de subvenció.  
 
Sisè. Imports a atorgar. 
6.1. D’acord amb el que s’estableix la base 6.2, s’adjudicarà una quantitat fixa de 350 
euros per a cada entitat beneficiària que compleixi tots els requisits fixats en les bases. 
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6.2. Si la suma de totes les quantitats fixes atorgades supera els 5.000€ (50 % de 
l'import màxim), la quantitat fixa es reduirà proporcionalment entre totes les peticions 
fins ajustar-se al límit de 5.000€. 
 
6.3. Si la suma del tots els imports mínims atorgats queda per sota dels 5.000 €, la 
diferència incrementarà la part de subvenció a atorgar d'acord amb la valoració dels 
criteris fixats a les bases. 
 
6.4. La resta de l'import total de la consignació que no s'atorgui en concepte de 
subvenció mínima igual per a totes les entitats, s'atorgarà d'acord amb la valoració de 
les peticions seguint el que preveuen les bases reguladores. 
 
6.5. En coherència amb el preveu l'article 12.2.b de les bases reguladores, en cap cas 
l'import de la subvenció atorgada podrà superior, aïlladament o en conjunt amb altres 
aportacions que rebi l'entitat, al 100 % de les seves despeses ordinàries. 
 
Setè. Presentació de sol·licituds. 
 
7.1. La sol·licitud es formalitzarà amb els arxius de sol·licitud normalitzats que es 
podran descarregar en l’enllaç següent: 
 
http://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/esports/convocatoria-subvencions-a-clubs-2022 
 
7.2. El lloc de presentació de les sol·licituds és a través del web de l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell en l’apartat de Tràmits i Serveis.  
 
7.3. El període de presentació de la sol·licitud serà del 12 de desembre de 2022 al 31 
de gener de 2022. 
 
7.4. La documentació a presentar és la que consta a les bases. 
 
7.5.  En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les bases, 
es farà un requeriment formal i es donarà un termini de deu dies hàbils a partir de la 
recepció de la notificació emesa pels serveis tècnics. En el cas que no es repari 
s’entendrà per desistida la petició de subvenció. 
 
Vuitè. Relacions telemàtiques. 
 
Toes les comunicacions i notificacions que l'Ajuntament faci als sol·licitants es faran 
per via telemàtica amb un avís a l'adreça de correu electrònic i/o número de telèfon 
mòbil que indiquin els interessats. 
 
Novè. Condicions generals 
 
La sol·licitud de la subvenció implica l’acceptació de les bases reguladores d'aquestes 
subvencions. 
 
La Seu d’Urgell, 5 de desembre de 2022 
L'alcalde 
Francesc Viaplana Manresa 


