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ORDENANÇA 64:
BASES ESPECÍFIQUES PER A L’OBTENCIÓ D’AJUTS I SUBVENCIONS DE
LA REGIDORIA D’ESPORTS
Article 1: INTRODUCCIÓ
L’objecte d’aquestes normes és definir el conjunt de condicions i procediments
a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i justificació dels ajuts que
atorgui l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en matèria esportiva.
Article 2: OBJECTE i VIGÈNCIA
Podran ser objecte de subvenció les activitats esportives federades
desenvolupades per les entitats i associacions esportives del municipi de Sant
Vicenç de Montalt. Les presents Bases entraran en vigor el dia de la seva
publicació al B.O.P i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o
derogació.
S’exclouen de l’objecte de les subvencions els següents conceptes:
• L’adquisició de material inventariable.
• Despeses d’àpats.
• Despeses relatives al muntatge del servei de bar durant les
competicions.
Article 3: SOL·LICITANTS
Els beneficiaris de les subvencions hauran de reunir els següents requisits:
1. Estar inscrits en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament.
2. Estar inscrits en el Registre d’Entitats del Consell Català de l’Esport.
Els beneficiaris hauran d’aportar la documentació acreditativa del la inscripció
al Consell Català de l’Esport.
Article 4: IMPORT DE LES SUBVENCIONS
L’import màxim de cadascuna de les subvencions atorgades no podrà ser
superior a 7.000€. El percentatge màxim a subvencionar serà el 50% del cost
de l’activitat.

Article 5: CRITERIS D’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS
Els criteris per a l’atorgament de les subvencions seran els següents:
• Per activitat esportiva regular:

100 punts

• Per cada llicència/fitxa de menors
de 16 anys empadronats al municipi:

8 punts

• Per cada llicència/fitxa de 16 o més
anys empadronats al municipi :

3 punts

• Per tenir contractada assegurança
de responsabilitat civil:

100 punts

• Per l’organització al municipi d’un
mínim de 2 actes anuals oberts a
la participació esportiva de la
ciutadania, amb un mínim de
150 participants/acte
• Per la participació en competicions
federades d’àmbit estatal que comporti
desplaçaments fora de Catalunya

200 punts

200 punts

La subvenció de les entitats esportives serà el resultat de la suma de tots els
punts repartits de forma directament proporcional a la puntuació total pel
muntant de la partida pressupostària destinada a tal efecte del Pressupost en
vigor.
Article 6. SOL·LICITUD DE LES SUBVENCIONS
Les sol·licituds per a l’obtenció de subvencions esportives, d’acord amb el
model que s’adjunta com a ANNEX 1, hauran de ser presentades al Registre
de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt entre l’1 i el 31 de maig.
Article 7. CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS
En el termini màxim de 2 mesos a comptar des de la data límit de lliurament de
sol·licituds, l’alcalde, a proposta de la Regidoria d’Esports, aprovarà
l’atorgament de les subvencions.
Article 8. ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS
Per a l’efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions amb
què s’ha concedit siguin acceptades, sense reserves, per part del beneficiari.

La referida acceptació s’haurà de presentar juntament amb la documentació
justificativa de la subvenció.
Article 9. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
9.1 La subvenció s’haurà de justificar abans del 5 de desembre mitjançant la
presentació de la documentació justificativa, integrada per:
• La Memòria justificativa d’acord amb el model que s’adjunta com a
ANNEX 2
• Els justificants (factures,...) de l’activitat. Els justificants, que hauran de
ser originals i no caldrà que estiguin pagats, hauran de reunir, si s’escau,
els requisits establerts al Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre,
que aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació.
9.2 En la mesura que tingui lloc la presentació dels justificants per part del
beneficiari, l’alcalde procedirà a l’aprovació dels justificants i a l’ordenació del
pagament, que es farà en el termini de 60 dies a comptar des de la correcta
presentació dels justificants.
DISPOSICIÓ FINAL
Per a qualsevol aspecte no contemplat en aquestes bases de subvenció,
regiran les normes establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, al Reial Decret 887/206, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions, al Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt, i a les bases d’execució del pressupost municipal.

