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BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A 
ACTIVITATS ESPORTIVES I PROMOCIÓ ESPORTIVA DE L’AJUNTAMENT DE 

CALAFELL 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 
Es competència pròpia dels Ajuntaments, la promoció de l’esport i instal·lacions esportives i 
d’ocupació  del temps lliure (art. 25.L) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las 
Bases del Regim Local.   
 
Des de l’Ajuntament de Calafell es vol fomentar la iniciativa ciutadana en activitats de caire 
esportiu, contribuint al finançament i/o la consecució de les mateixes; les accions de 
caràcter tradicional o de caire innovador que es programin dins el territori municipal i que 
contribueixin a generar una societat més esportista.  
 
El teixit associatiu és una eina dinamitzadora del municipi i el motor principal de la seva 
vitalitat, per això, un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Calafell en aquests 
propers anys és continuar impulsant i millorant la vida associativa mitjançant  el suport i les 
ajudes econòmiques en forma de subvencions, perquè aquestes entitats ofereixin propostes 
que contribueixin a generar una societat més justa, oberta, tolerant, solidària i sostenible. 
 
Els  esdeveniments actuals suposen conseqüències socials, mediambientals i econòmiques i 
per tant, afecten de forma decisiva al sector de l’esport. 
 
Avui com a conductors de l’esport, no podem aïllar-nos o desestimar les nostres 
possibilitats, essent merament espectadors o administrar els recursos dels que disposen com 
comptables, per contra, hem de fer front amb el nostre capital humà i els nostres recursos, 
davant de les persones que influïm, esportistes, usuaris i associacions; així com els reptes 
ètics i morals actuals i, adaptar les nostres estratègies a les noves necessitats . Hem de 
conscienciar-nos com a directius de l’esport, adoptant una dimensió global, atenent els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda 2030 (en endavant ODS) i partint de 
la consideració que el comportament ètic és essencial tant en l’activitat com en la gestió 
esportiva. 
 
Es pretén així que en la vida esportiva prevalguin l’ètica, el bons costums, els valors de 
respecte, rectitud, compromís, lleialtat i objectivitat. Fomentant, impulsant, contribuint a la 
realització d’aquests fins i valors i inclús sancionant la seva vulneració es tractaria d’evitar 
que mètodes i pràctiques il·legals, immorals o contraris a aquests principis ètics puguin 
perjudicar la imatge de l’esport a Calafell. El vol protegir la dignitat de les persones i establir 
les conductes antiesportives comeses per les persones o entitats sotmeses a aquestes bases, 
en les seves relacions entre si i amb els membres de la comunitat esportiva en general.  La 
finalitat doncs; promoure el tracte personal, igualitari, digne, cordial i tolerant rebutjant 
qualsevol influència de desitjos, intencions o interessos particulars de qui exerceixi una 
posició d’autoritat i aconseguir que noves pautes de conducte i comportament per part dels 
diversos participants tant en las competicions federades com no federades, ja siguin 
esportistes, entrenadors i cos tècnic, delegats, àrbitres, dirigents esportius i clubs clubs o 
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societats anònimes esportives, sense oblidar-nos dels pares, tutors o representants legals 
dels esportistes menors d’edat que tenen un paper preponderant en l’àmbit de l’esport. 
 
Recordem que la Carta Internacional de l’Educació Física i l’Esport de l’UNESCO insta a les 
autoritats públiques a estimular l’activitat física enfortint la legislació, aportant recursos 
materials i realitzant una promoció activa. 
 
Són aquests fonaments, els què ens motiven a reeditar les bases específiques per  a 
l’atorgament de subvencions. Tenint en compte la iniciativa de la ONU per a donar 
continuïtat a l’agenda del desenvolupament, amb els 17 objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS). 
 
 
1.- PROGRAMES DE SALUT 
 
 
Un dels objectius de (ODS), és garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots, a 
totes les edats. En aquest sentit, l’activitat física és imprescindible per un estil de vida 
saludable i una població activa sana. A l’any 2013, el Consell de la Unió Europa va 
recomanar als Estats membres, treballar en politiques eficaces en matèria d’activitat física 
beneficiosa per a la salut. El Consell va considerar que els beneficis de l’activitat física i 
l’exercici al llarg de la vida són summament importants; entre ells, es troba un menor risc de 
patir malalties cardiovasculars, determinats  tipus de càncer i diabetis, millores en la salut 
musculoesquelètica i control del pes corporal, així como efectes positius en el 
desenvolupament de la salut mental i els processos cognitius. L’activitat física, tal i com la 
recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS), es important per a tots als grups 
d’edat, en particular pels nens, la població activa i les persones d’edat avançada. 
 
La inactivitat física i, com a conseqüència, el sobrepès o l’obesitat tenen conseqüències 
clares en termes de deteriorament de la salut. A España s’estima que el 13,4% de les 
defuncions es podria evitar si totes les persones inactives físicament seguissin les 
recomanacions establertes d’activitat física. Les persones inactives tenen més del doble de 
risc  de patir malalties cardiovasculars. Les persones actives tenen un risc un 30% menor de 
patir diabetis tipus 2 . El risc de patir càncer de colon es redueix en un 40% amb l’activitat 
física. 
 
Però els beneficis derivats d’una societat activa també repercuteixen sobre el conjunt de la 
societat; una persona sana realitza un menor consum de fàrmacs i requereix menys 
assistència sanitària i redueix la despesa sanitària. Al  mateix temps, unes bones condicions 
físiques redueixen la pèrdua de jornades de treball, de manera, que les empreses es 
beneficien amb menors costos laborals. Tanmateix, l’activitat econòmica entorn a l’esport 
està creixent   i cada vegada dóna feina a un major número de persones, el que beneficia al 
conjunt de l’economia. Igualment i del que més endavant es parlarà; experts i organismes 
internacionals coincideixen en destacar la importància de l’esport en la transmissió de 
principis i valors, especialment a nens i joves. 
 
Una nova línea de concepte subvencionable, va encaminada a gratificar programes o 
projectes que les entitats esportives desenvolupin en vers a promocionar la salut, mitjançant 
l’activitat física i hàbits saludables, primant els valors saludables que transmet l’esport 
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(autoacceptació del cos,  cura del cos, higiene, qualitat de vida, alimentació, cura i respecte 
del nivell evolutiu) i implantant models que augmentin els nivells de pràctica dels escolars i 
amb això reduir l’alt percentatge de joves que abandonen les activitats físico-esportives al 
passar a l’Educació Secundària.  
 
 
2.- PROGRAMES SOBRE IGUALTAT  I  INCLUSIÓ 
 
El desè dels objectius (ODS ) és, reduir les desigualtats i garantir que ningú es quedi al 
darrere.   
 
Jugar i practicar esport  en un entorn segur i inclusiu és un dret de cada nen, nena i 
adolescent, com s’expressa, a l’article 31 de la Convenció sobre els Drets del Nen i, en altres 
tractats  internacionals, com la Convenció sobre el Drets de les Persones amb Discapacitat. 
L’ esport exerceix un paper decisiu a l’educació i la criança dels nens, nenes i adolescents en 
una societat diversa, inclusiva i on tots i totes  tinguem les mateixes oportunitats. Les 
iniciatives de l’esport inclusiu  impulsades pels organismes internacionals tenen com objectiu 
aquest eix educatiu i transformador, més enllà de la competència i superació física i 
esportiva. 
 
L’esport pot esser utilitzat per a fomentar un entorn segur i protector per a nens, nenes i 
adolescents, on ensenyar-los: com resoldre conflictes i establir diàlegs. L’acte de jugar i 
practicar esports ajuda a promoure la integració entre persones i a qüestionar i enderrocar 
perjudicis i discriminacions. L’esport contribueix a que nens, nenes i adolescents 
desenvolupin relacions saludables amb adults i coetanis, amb un sentit de comunitat i 
pertinença, és doncs, una poderosa eina de mobilització, que pot reunir a persones de 
diferents edats, creences religioses, culturals i capacitats. Promou els drets de la ciutadania i 
la inclusió social. La participació en activitats esportives pot ser particularment útil per 
promoure el desenvolupament dels més vulnerables, produïda per desigualtats  relacionades 
amb la condició física o mental, estatus social, gènere, raça o de la comunitat en la que hi 
viuen  
 
L’esport, pot contribuir a millorar la salut mental i física de nens, nenes i adolescents, i 
afavorir l’abast d’èxits, dels que abans no es sentien capaços.  Es pot utilitzar de forma molt 
efectiva per a promoure la igualtat de gènere  i d’inclusió social de nens, nenes i 
adolescents amb discapacitat. També per a canviar actituds i comportaments cap a ells.  
 
Es fonamental que les entitat esportives, entrenadors i monitors esportius que faciliten 
aquestes activitats esportives coneguin, entenguin i integrin aquest enfocament i valors com 
igualtat, inclusió i celebració de la diversitat a les seves pràctiques.  
 
Les desigualtats estan augmentant per persones vulnerables. A Calafell, n’hi han més de 
100 menors que es troben en exclusió o en risc, sense recursos que els permetin   inscriure’s 
i participar de les activitats esportives que fomenten les entitats del municipi. Per altre 
banda, les instal·lacions esportives han d’estar a l’abast de tots, això no succeeix quan 
aquestes instal·lacions són assignades majoritàriament a entitats, què malgrat la seva 
carència de finalitat lucrativa,  perceben de l’esportista associat una quota econòmica que 
és destinada a atendre les despeses ordinàries de l’entitat. No tothom pot assumir aquesta  
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quota i, és per aquest i els anteriors motius, que es vol gratificar aquells programes, què 
impulsats per les entitats esportives trenquin amb les desigualtats . 
 
 
3.- EDUCACIÓ EN VALORS  
 
Promoure societats justes, pacífiques i inclusives, és l’objectiu setze dels ODS. 
 
L’ art. 43.3 de la Constitució, obliga a les administracions públiques al foment de l’esport i 
la pràctica esportiva entre els ciutadans, aquesta pràctica ha de ser, per tant, guiada des 
dels principis generals que presideixen a la Constitució des del seu Títol Preliminar 
(pluralisme polític, igualtat, solidaritat, etc.). La tasca pública del foment de l’esport portarà 
amb si mateixa, l’aposta de polítiques que incideixin en aquests valors. Per aquest motiu, 
s’introdueix un nou concepte en les subvencions: educació en valors. 
 
El Parlament Europeu, a l’any 2012 va destacar la importància de l’educació mitjançant 
l’esport i el potencial de l’esport per ajudar als joves socialment vulnerables a tornar al bon 
camí i, va demanar als Estats, a les associacions nacionals, a les lligues i al clubs que 
desenvolupessin  i recolzessin iniciatives al respecte.    
 
Vivim en una societat canviant, i a més, ràpidament o amb massa pressa, on les normes o 
valors es modifiquen, a la que els mitjans de comunicació tenen un gran poder per 
presentar i difondre aquests canvis. Existeix una necessitat rellevant per educar en valors. La 
utilitat, la cooperació, el joc net, el respecte a les normes, el Fair Play... els canvis de valors 
sorgeixen com a resultat dels canvis en la cultura i en definitiva a l’experiència personal. 
 
L’escassetat d’hores lectives dedicades a l’esport, és una de les raons que influeixen en el 
percentatge del sedentarisme a la població escolar, és del 35%. L’oportunitat que ofereixen 
les associacions esportives privades per vehicular la transmissió de valors és en aquest sentit 
superior, donat que els esportistes passen més temps practicant un esport extraescolar, en 
comparació amb el que realitzen a la seva escola o institut. 
 
Experts i organismes internacionals, coincideixen a destacar la importància de l’esport a la 
transmissió de principis i valors a tota la societat, i especialment a nens i joves. L’esport 
suposa, així, una via excepcional per a la transmissió d’uns principis i qualitats més 
necessaris avui que mai, en un moment en el que els nostres nens i joves passen força  
hores en soledat davant la televisió o els seus ordinadors, tabletes, consoles o  mòbils, sense 
relacionar-se amb altres joves de la seva edat i sense l’aprenentatge extraordinari que 
aquest contacte suposa. Per això, res com l’esport per incorporar la companyia, la sana 
rivalitat, el sentiment d’equip, la disciplina, l’esforç, la superació, la voluntat, el coneixement 
i l’acceptació d’un mateix i dels seus límits, o fins i tot l’amor a la natura, a la vida, a l’aire 
lliure, a l’alimentació adequada i el rebuig a les drogues i alcohol com a enemics obvis de 
l’esport i la salut. 
 
Proposar uns valors per a treballar a l’esport escolar és complexa, doncs tots són 
susceptibles de ser transmesos i portats a la pràctica, però es consideren més apropiats 
sense menysprear la resta dels següents valors: Autoestima, Esportivitat, Respecte, 
Responsabilitat, Treball en equip i Voluntat. 
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Aquests valors suposen una concepció del que es desitjable i són preferències obligatòries 
apreses en el procés de socialització, on els entrenadors o monitors esportius tenen un fort  
pes en les seves transmissions per a que els joves es formin el seu propi autoconcepte. Ja 
que el fruit d’aquestes interaccions i de l’aprenentatge social, els nens i adolescents 
interioritzen i organitzen la seva pròpia escala de valors. Les interaccions, tant motrius com 
sòcio-afectives, que es produeixen a la pràctica d’una activitat esportiva (dins l’àmbit d’una 
associació esportiva), són molt més grans de les que es poden trobar a qualsevol altra àrea.  
 
Existeixen estratègies pel desenvolupament del judici moral, de la compressió crítica, etc.  
Les més adequades pel treball des de la pista esportiva són, aquelles que posin als aprenents 
en situacions d’aplicar els valors en situacions reals i els facin reflexionar sobre elles. 
L’important no és debatre o reflexionar sobre els valors, sinó saber aplicar-los. En qualsevol 
cas, és rellevant el discurs enfocat a fer reflexionar a l’esportista sobre la seva actuació a 
diverses tasques motrius desenvolupades, bé per respecte al seu comportament, com a les 
conseqüències que se’n deriven del mateix. En aquest sentit, proposem l’avaluació o 
valoració d’aquests aprenentatges en valors, des de la mirada del noi o noia, dels 
entrenadors o monitors esportius i dels mateixos pares. 
 
El repte de futur, passa per que l’esport passi a formar part de la formació integral del 
nen/a, ja que, és una via de transmissió de valors i desenvolupament d’actituds socialment 
necessàries. L’esport ben utilitzat pot ensenyar resistència, estratègies de joc, habilitats 
bàsiques, coordinació, estimular el joc net i el respecte a les normes, un esforç coordinat i la 
subordinació dels interessos propis als del grup. És totalment apropiat ensenyar a competir, 
sempre com a mitjà per aconseguir auto superar-se o per millorar amb respecte a ells 
mateixos i mai violant els drets dels demès en benefici propi. 
 
És necessari dedicar intencionalment un temps de l’entrenament, per a promoure i portar a 
terme moments d’anàlisi i reflexió crítica sobre les situacions, actituds i conductes que 
sorgeixin durant el joc i sobre el significat i el valor social de les mateixes i a la vegada 
utilitzar el joc com a plataforma per avaluar aquestes accions. Però també és necessària una 
implementació constant i una continuïtat en el temps, en cas contrari l’educació en valors 
pot generar desequilibris en l’aprenentatge dels mateixos. Així mateix, és de vital interès 
que l’equip directiu i tots els entrenadors i monitors esportius de l’associació 
institucionalitzen aquest programes, els assumeixin com a propis i a la seva vegada que els 
pares participin en els programes d’educació en valors, per aquest motiu es consideren 
rellevants les reunions amb els pares o tutors que els impliqui al programa educatiu. Un 
programa físic-esportiu ben estructurat, pot ser un instrument molt efectiu per millorar la 
convivència i disminuir la violència entre els joves. 
 
Com a model d’exemple, citem els aspectes entorn als quals poden girar els continguts a 
implementar primer i avaluar després; respecte a l’adversari i al company, respecte a la 
norma, cooperació, disciplina, expressió d’emocions (positives i negatives) i relacions sòcio-
afectives. També, com a model d’exemple de com pot ser un programa d’educació en 
valors, s’adjunten annexes (a final del document) com a models de seguiment de 
l’aprenentatge i, d’avaluació dels esportistes i es relacionen les pautes a seguir per a 
desenvolupar aquests programes; 
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a) Evolucionar vers la competició cooperativa. 
b) Evitar establir diferències entre els esportistes més o menys hàbils. 
c) Facilitar l’autoconeixement. Els esportistes deuen ser capaços d’expressar els seus 

propis punt de visió i respectar les opinions dels altres. 
d) Ajudar als esportistes a superar l’antagonisme competició-cooperació a partir del 

respecte als companys com a normativa del joc. 
e) Evitar l’ infracció de les normes, les quals deurà definir amb claredat. 
f) Evitar plantejaments que afavoreixin discriminació sexista, racial o física.    
g) Promoure la reflexió, ja que en un futur els esportistes hauran d’escollir i valorar per 

ells mateixos, tant en la seva vida personal com professional. 
h) Fer que els alumnes prestin atenció no només als resultats, sinó al procés 

d’aprenentatge.  
i) Intervenir en la resolució de conflictes, sempre que no puguin ser capaços els 

esportistes de resoldre’ls per si mateixos 
 
 
4.- TURISME ESPORTIU  
 
L’Esport i l’activitat física suposen, en si mateixos, un sector econòmic important. 
Representen el 2% del PIB mundial i el 3,7% a Europa, per damunt dels sectors agrícola, 
pesquer i miner. A España crida l’atenció que l’ocupació en aquest sector hagi crescut, si 
mes no sigui lleugerament, durant els últims anys de crisis econòmica. És un sector que, en 
contra dels estereotips, te presència quasi idèntica, tant d’homes com de dones. Compta 
amb un important percentatge de titulars superior (40,8%) . És un sector econòmic que 
crea empreses i genera ocupació fins i tot en plena crisis, i a més, ofereix llocs de feina de 
qualitat.  
 
El turisme esportiu té cada vegada més importància. Segons recull l’Anuari d’Estadístiques 
Esportives al 2019, es va elaborar pel Ministeri de Cultura i Esport. Els turistes espanyols  
que van seguir principalment una motivació esportiva als seus viatges van gastar 1.027 
milions d’euros en 2018, front als 957 milions  de l’any anterior. Així mateix, 1,5 milions de 
viatges internacionals que van visitar Espanya al 2018 amb la mateixa motivació van generar 
1.414 milions d’euros front als 1.255 milions de 2017. El residents a Espanya van realitzar 
4,1 milions de viatges motivats  principalment pel turisme esportiu. La gran majoria, prop de 
3,5 milions, va tenir com a destí Espanya. Es tracta en general de desplaçament de curta 
durada, en especial els caps de setmana. A més, al 2018 els espanyols van realitzar gairebé 
52 milions de viatges, dels quals aquest van realitzar alguna activitats esportiva, amb una 
despesa de 12.600 milions de euros. 
 
Dels prop de 83 milions de turistes internacionals que van visitar Espanya al 2018, uns 9,8 
milions van realitzar una activitat esportiva.. La despesa va arribar a 12.000 milions d’euros. 
Gairebé 1,5 milions de persones, van escollir el nostre país principalment per motius 
vinculats a l’esport i, van generar  1.414 milions d’euros. 
 
Essent Calafell una localitat turística per excel·lència, es vol dedicar una atenció especial a 
aquest tipus de viatges i gratificar a les entitats que amb els seus recursos propis organitzen  
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esdeveniments esportius, també amb periodicitat anual  i no tan sols esporàdicament . De 
fet, ja son molts anys, que entitats del municipi venen organitzant any rere any i, 
principalment en època estival, tornejos on hi participen gran nombre d’esportistes de 
procedència diversa,  que en la seva majoria són de joves acompanyats amb les seves 
famílies.  
 
 
5.- INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 
 
D’altra banda, aquesta contribució de l’Ajuntament que en forma de subvencions arriba al 
teixit esportiu, implica també,  la posada a disposició del ciutadà d’instal·lacions esportives 
en estat òptim i amb el recursos suficients per practicar les diferents i variades modalitats 
esportives existents al municipi. 
 
La despesa anual de l’Ajuntament en aquest aspecte es la següent: 
 
Despeses   
Gas   20.670,24 € 
Electricitat  77.922,51 € 
Canon d’aigua    6.893,26 € 
Despeses de manteniment i reparacions  60.000 € 
Salaris conserges i personal de manteniment 406.607,06 € 
Total anual  572.093,07 € 
 
 
No obstant això, si tenim en compte la inversió en obra civil que fa l’Ajuntament, quan s’ha 
de reformar una instal·lació esportiva envellida o construir una de nova, la despesa és molt 
més superior. Alguns dels exemples recents que justifiquen la inversió són, els remodelats i 
ampliats Pavelló Joan Ortoll i Camp Municipal de Futbol Juan Rios, amb inversions de 
4.478.211,61 i 2.500.000 euros. respectivament. O la nova Sala Polivalent de la Plaça 
Terrossets (944.856,87. euros) i la pista d’atletisme (174.000. euros)   
 
 
Article 1. L’objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de les convocatòries de concessió de subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos 
municipals, a aquelles persones jurídiques i persones físiques que duguin a terme activitats 
al terme municipal de Calafell o fora d’aquest, en el cas que es consideri d’interès pel 
foment de la pràctica de l’esport, la promoció de l’esport de competició, de l’esport federat, 
de l’esport femení, el valors ètics de l’esport, la salut, la igualtat , la inclussió i la projecció 
exterior del municipi a través de l’esport. 
 
Aquestes bases entraran en vigor un cop aprovades definitivament i transcorregut el termini 
al que fa referència l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
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Article 2. El règim jurídic 
 
Aquestes subvencions es regulen per les normes que s’indiquen tot seguit i per aquest 
ordre: 
 

1. Aquestes bases específiques. 
 
2. La convocatòria especifica que s’aprovi 

 
3. L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell. 

 
4. El Reglament de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 

qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions en tot allò que sigui considerat desenvolupament de la normativa 
bàsica, indicada a la disposició final primera de la indicada Llei de subvencions. 

 
5. Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 
 

6. Llei 38/2003, de 17 de novembre, abans indicada pel que fa als articles considerats 
com a norma bàsica. 

 
7. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de regim local de Catalunya. 
 

8. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local en tot allò 
considerat com a norma bàsica. 

 
9. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 
 

10. Les lleis 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i 26/2010, de 3 d’agost, del procediment administratiu 
de les administracions públiques de Catalunya. 

 
L’atorgament de les subvencions a les quals fan referència aquestes bases, té caràcter 
voluntari i eventual; és modificable en els supòsits previstos per la normativa vigent; no 
genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com 
a precedent. 
 
L’atorgament de les subvencions es condiciona, en tot cas, a la realització futura o ja 
executada de l’activitat i té caràcter no devolutiu. 
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Article 3. La finalitat 
 
Les activitats o projectes que se subvencionaran han de fomentar activitats d’interès públic 
o social que tinguin com a finalitat alguna de les següents: 
 

a) El foment de la pràctica de l’esport. 
 

b) La promoció de l’esport base. 
 

c) La promoció de l’esport de competició. 
 

d) La promoció de l’esport federat. 
 

e) La promoció de l’esport femení. 
 

f) L’Esforç, la motivació, la constància, la disciplina, el sacrifici, el treball en equip com 
a factor pers aconseguir l’èxit. 
 

g) La promoció del joc net “Fair Play”. 
 

h) L’educació en valors, actituds i hàbits positius. 
 

i) La promoció de la salut, la igualtat i la inclusió.  
 

j) La projecció exterior del municipi a través de l’esport. 
 

k) L’organització d’esdeveniments esportius.  
 

l) Altres finalitats que es determinin a la convocatòria. 

 
Article 4. L’actuació subvencionable 
 
Cada una de les finalitats esmentades en l’article anterior es canalitza a través d’un dels 
programes específics de subvenció que s’enumeren a continuació: 
 

a) Ajuts per l’activitat ordinària: 
 
a.1. Entitats esportives del municipi: 
 
 a.1.1. Federades.  
 
 a.1.2. No federades. 
 
a.2. Esportistes del municipi, federats i que competeixen en campionats oficials, de 
forma individual (no dins d’un equip). 
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b) Ajuts per l’organització d’esdeveniments esportius  (competitius i no competitius)  
que a més dels esportistes locals  impliquin la participació d’esportistes provinents 
d’altres localitats. 
  

c) Ajuts per l’activitat extraordinària i puntual de les entitats esportives del municipi. 
S’entén per “activitat extraordinària i puntual”, qualsevol esdeveniment esportiu 
fora de la programació ordinària, amb vocació excepcional i que no es repeteixi en 
el temps. 
 

d) Ajuts per la implantació de programes que fomentin la salut, la igualtat, la inclusió i 
els valors intrínsecs de l’esport. 
 

Els beneficiaris de les subvencions hauran de dur a terme un projecte dins d’un d’aquests 
programes. 
 
La convocatòria corresponent determinarà a quin programa o programes fa referència. 

 
Article 5. Els requisits de les activitats o projectes 
 
Els projectes o les activitats susceptibles d’obtenir una subvenció han de contemplar els 
requisits següents: 
 

a) Que les activitats es facin en el terme municipal de Calafell, o fora d’aquest en el 
cas que es considerin d’interès per a la projecció exterior de la ciutat. 

 
b) Que les activitats o els serveis complementin o supleixin la competència municipal 

en aquestes matèries. 
 

c) Que les activitats que es facin siguin sense afany de lucre. En cas contrari haurà de 
revertir en les pròpies activitats subvencionades. 

 
d) Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb els que s’estableixen a 

les convocatòries corresponents. 
 
 
Article 6. La persona beneficiària 
 
Poden ser beneficiaris de les subvencions a que fan referència aquestes bases, les persones 
físiques o jurídiques següents: 
 

a) Entitats o associacions esportives sense ànim de lucre, que tinguin com un dels 
seus objectius bàsics el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de 
l’activitat física i esportiva al nostre municipi, essent la seva seu social a Calafell. 
 
Les entitats han d’estar inscrites en el Registre d’entitats corresponent de la 
Generalitat de Catalunya i en el Registre municipal d’Entitats Ciutadanes, segons  
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disposa el Títol IV del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 
Calafell. 

 
b) Persona física, empadronada a Calafell, en nom propi. En aquest cas, la persona 

sol·licitant ha de ser un esportista que participi, de forma individual en 
competicions esportives oficials d’àmbit autonòmic, estatal o internacional,  
reconegudes per la federació esportiva corresponent i que estiguin en possessió de 
la llicència federativa en la modalitat esportiva corresponent.  
 

Els requisits exigibles a les persones físiques o jurídiques beneficiàries són els que 
s’estableixen a l’article 6 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Calafell. 

 
Article 7. Els principis de concessió de la subvenció 
 
El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en regim de concurrència 
competitiva, mitjançant l’aprovació i publicació de la convocatòria corresponent i d’acord 
amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no 
discriminació, eficàcia i eficiència. 

 
Article 8. Els òrgans competents 
 
L’òrgan col·legiat encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades estarà format pels 
membres següents: 
 

a. Una persona del Gabinet intern de Serveis jurídic, o persona en qui es delegui. 
 

b. El/La tècnica de qualitat de vida o persona en qui es delegui 
 

c. Un/a assessor extern, o persona en qui es delegui 
 
Com a òrgan instructor dels presents ajuts, s’anomena un/a empleat/da del personal 
administratiu del Departament d’Esports de l’Ajuntament. 
 
L’òrgan competent per a la resolució de les convocatòries serà, el que determinin les Bases 
d’Execució del Pressupost de l’exercici corresponent. 

 
Article 9. El termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds s’establirà en l’acord de convocatòria adoptat per 
l’òrgan competent. 
 
La convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), al Portal 
habilitat del Reglament del Registre de subvencions i ajudes de la Generalitat de Catalunya, 
al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al web municipal. 
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Aquest acord de convocatòria de subvencions podrà preveure un termini obert de 
presentació mentre existeixi consignació en l’aplicació pressupostària corresponent. 
 
El termini per a presentar sol·licituds començarà a comptar a partir de l’endemà de la 
publicació de la resolució de la convocatòria en la BDNS, excepte que aquesta resolució 
indiqui un termini diferent. 
 
 
Article 10. La sol·licitud 
 
Les sol·licituds per concórrer a les convocatòries regulades per aquestes bases s’han de 
formular mitjançant el model oficial que es pot obtenir al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC), 
a la Regidoria d’Esports i al web municipal. 
 
No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent 
sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat. 
 
A la convocatòria s’establirà, si escau, un import màxim per sol·licitar per cada programa. En 
el cas que la sol·licitud presentada el sobrepassi, es considerarà com a import sol·licitat el 
que s’estableix a la convocatòria. 
 
Només es pot presentar una sol·licitud per projecte i en cap cas es pot presentar el mateix 
projecte a diferents programes. Si durant el moment de la valoració s’apreciés un error en 
l’àmbit escollit per part del sol·licitant, la sol·licitud es podrà incloure en el programa al qual 
s’adeqüi millor. 
 
Igualment, es podrà establir a la convocatòria un nombre màxim de projectes a presentar 
per cada persona i un nombre màxim de projectes per presentar per un mateix programa. 

 
Article 11. La documentació que cal presentar 
 
Una vegada publicat l’anunci de la convocatòria, es poden presentar les sol·licituds de 
subvenció al Servei d’Atenció Ciutadana, mitjançant instància dirigida a la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament de Calafell, o de forma telemàtica a través de la seu electrònica 
de la Corporació, acompanyada dels documents següents, amb caràcter general, i dels que 
exigeixi cada una de les convocatòries: 
 

a) Identificació (nom i domicili) de qui subscriu la sol·licitud i el caràcter amb què ho fa 
(en nom propi o com a representant legal o voluntari). 
 

b) Identificació (nom i domicili) de qui ha de ser el beneficiari, en cas de ser diferent del 
sol·licitant. 
 

c) Les persones físiques acreditaran la seva personalitat mitjançant el NIF. 
 

d) Les persones jurídiques acreditaran la seva personalitat i representació adjuntant els 
documents següents: 
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1. Còpia dels estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en el 

registre corresponent. 
 
2. Fotocòpia del NIF de l’entitat o societat. 
 
3. Document, què acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia 

del seu DNI.  
 

e) Documentació acreditativa de la representació, en el cas que el sol·licitant actuï en       
nom d’una altra persona física o jurídica. Es podrà substituir aquest document per 
una declaració responsable que inclogui el compromís d’aportar la documentació 
acreditativa abans de l’atorgament de la subvenció.  
 

f) Descripció del projecte pel qual es sol·licita subvenció. 
 

g) Pressupost detallat, on s’indiquin els ingressos i les despeses per conceptes. 
 

h) Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, 
amb el compromís de comunicar a l’Ajuntament qualsevol altra que sol·liciti o 
obtingui amb posterioritat a la data de presentació de la seva sol·licitud. 

 
i) Acreditació del compliment de les obligacions tributàries (estatals, autonòmiques i 

locals) i amb la Seguretat Social, mitjançant la presentació de les certificacions 
corresponents o autorització a l’òrgan gestor de la subvenció perquè obtingui de  
 
manera directa l’acreditació d’aquestes circumstàncies a través de certificats 
telemàtics.  
 

j) Declaració de compromís de complir les condicions de la subvenció. 
 

k) Declaració d’acceptació del contingut de les presents bases.  
 

l) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits. 
 

m) Dades bancàries on es podrà transferir l’import de la subvenció.  
 

n) Acreditació del compliment d’obligacions per reintegrament de subvencions, 
mitjançant la presentació d’una declaració responsable del beneficiari. 

 
o) Acreditació de que el beneficiari no està inclòs en cap de les prohibicions, que 

preveu l’article 13 de la Llei general de subvencions i l’article 6.2 d’aquesta 
ordenança, mitjançant la presentació d’una declaració responsable davant l’òrgan 
competent de la subvenció. 
 

p) Els sol·licitants hauran d’emplenar el qüestionari que consta a l’annex d’aquestes 
bases específiques. Les entitats federades, a més, hauran d’adjuntar relació emesa 
per la federació corresponent dels esportistes federats. En el cas d’entitats federades 
que juguin en categories superior a la 4a catalana, aquesta inclosa, hauran de  
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justificar la categoria. Tanmateix els esportistes hauran d’acreditar l’assistència als 
campionats i els mèrits aconseguits. 

 
q) En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder de l’Ajuntament, el 

sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’acabament 
del procediment a què corresponguin, pot fer ús del seu dret a no presentar-lo, fent 
constar la data i l’òrgan o dependència que van ser presentats o emès, i sempre que 
no s’hagin produït modificacions als documents. 

 
Article 12. Les fases del procediment  
 
 
Les convocatòries, llevat que s’estableixi expressament el contrari, han de respectar les fases 
i terminis següents: 
 

1) Admissió de sol·licitud: 
 
Un cop presentades la sol·licitud i la documentació necessàries, es comprovarà que s’ajusten 
als requisits respecte al sol·licitant i l’àmbit del projecte presentat. En el cas que l’interessat 
no hagi aportat els documents indicats a la convocatòria, se'l requerirà, per escrit, per tal 
que els aporti d’acord amb el que preveu la legislació sobre procediment administratiu 
comú.  
 
Un cop exhaurit aquest termini no s’admetrà cap document. 
 

2) Valoració del projecte o activitat presentada: 
 
Admeses les sol·licituds, seran valorades per part de l’òrgan col·legiat esmentat a l’article 8 
d’aquestes bases, d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases. Aquest òrgan 
col·legiat emetrà un informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional de l’òrgan 
instructor. 
 

3) Resolució provisional: 
 
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat, formularà la 
proposta de resolució provisional, degudament motivada. 
 
Aquesta proposta provisional es notificarà als interessats, els quals disposaran d’un termini 
de 10 dies per presentar al·legacions. Es podrà prescindir d’aquest tràmit d’audiència si no 
figuren en el procediment, ni són tinguts en compte altres fets o al·legacions i proves 
diferents a les aportades pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada 
tindrà caràcter de definitiva. 
 
En el cas que hagi estat concedida la subvenció provisional, els interessats que tinguin 
documentació acreditativa pendent de presentar, d’acord amb el que s’indicarà en la 
publicació d’atorgament provisional en el tauler d’anuncis i en el web municipal, disposaran 
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de deu dies hàbils per presentar aquesta documentació. En el cas que no la presentin, no es 
procedirà a l’atorgament de la subvenció. 
 
Durant aquest termini de deu dies hàbils, els interessats, que hagin estat proposats com a 
beneficiaris en la resolució provisional, hauran de comunicar la seva acceptació. 
Transcorregut el termini anterior i si no es manifesta res en contra, es considerarà 
acceptada. 
 

4) Tràmit d’al·legacions: 
 
La publicació en el tauler d’anuncis i en el web municipal de la resolució d’atorgament i 
denegació provisional obre el tràmit d’audiència de deu dies hàbils, que començaran a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació, per presentar al·legacions. 
 
El fet que els sol·licitants interessats no presentin al·legacions en el termini del tràmit 
d’audiència suposa que hi estan conformes i la proposta de resolució formulada tindrà 
caràcter de definitiva. Aquest supòsit resta condicionat a la presentació de la documentació 
administrativa pendent per part dels sol·licitants dins del període establert des de la 
publicació en el tauler d’anuncis i en la web municipal de la resolució d’atorgament i 
denegació provisional. 
 

5) La reformulació i la modificació de les sol·licituds: 
 
Quan l’import de la subvenció proposada sigui inferior al que s’ha sol·licitat s’haurà d’ instar 
al sol·licitant per tal què, durant el termini d’al·legacions, presenti la reformulació del seu 
projecte i en el seu cas del pressupost inicial adjuntat a la sol·licitud; es pot donar el cas,  
què amb el transcurs de l’exercici anual aquest pressupost no coincideixi amb el real 
executat. Aquesta reformulació haurà de respectar, en tot cas, els motius de la seva 
concessió. Si, transcorregut el termini indicat, l’interessat no ha indicat res al respecte 
s’entendrà que el projecte que correspon a la subvenció és el projecte presentat amb la 
sol·licitud. 
 
Durant el procediment d’atorgament de la subvenció, l’òrgan instructor podrà proposar la 
modificació de les condicions o la forma de realització de l’activitat proposada pel 
sol·licitant. En aquest cas haurà de sol·licitar del beneficiari l’acceptació. 
 
Aquesta acceptació s’entendrà atorgada, si en la proposta de modificació s’exposen de 
forma clara les modificacions i el beneficiari no manifesta la seva oposició dins del termini 
de quinze dies naturals, que començaran a comptar des la notificació de la proposta i 
sempre què, en tot cas, no resultin danys a tercers. 
 

6) Resolució definitiva: 
 
Una vegada finalitzat el termini del tràmit d’audiència, i examinades les al·legacions 
presentades, si escau, pels interessats, es dictarà la resolució definitiva, que haurà de ser 
motivada i expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants pels quals es proposa la 
concessió de la subvenció, i la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de 
valoració seguits per efectuar-la. 
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La resolució, a més de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es 
concedeix la subvenció, ha de fer constar, si s'escau, de manera expressa, la desestimació 
de la resta de les sol·licituds i la no concessió, per desistiment, la renúncia al dret o la 
impossibilitat material sobrevinguda.  
 
Aquesta resolució, a més, comportarà el compromís de la despesa corresponent. 
 
Aquesta resolució també inclourà una relació ordenada de totes les sol·licituds què, tot i 
complint les condicions administratives i tècniques establertes en aquestes bases 
reguladores per adquirir la condició de beneficiari, no han estat estimades perquè 
excedeixen la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la 
puntuació atorgada a cadascuna d’aquestes en funció dels criteris de valoració previstos. 

 
En aquest cas, si algun dels beneficiaris renuncia a la subvenció, l’òrgan concedent ha 
d’acordar, sense necessitat de fer una nova convocatòria, la concessió de la subvenció al 
sol·licitant o sol·licitants següents a aquell, en ordre de la seva puntuació, sempre que amb 
la renúncia per part d’algun dels beneficiaris, s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre 
com a mínim una de les sol·licituds denegades. 

 
L’òrgan concessionari de la subvenció ha de comunicar aquesta opció als interessats, a fi 
que accedeixin a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de deu dies. Una 
vegada acceptada la proposta per part del sol·licitant o sol·licitants, l’òrgan administratiu ha 
de dictar l’acte de concessió i procedir a la seva notificació. 
 
Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor de la persona 
física o jurídica beneficiària proposada davant l’Administració. 
 
La notificació de les resolucions provisionals i definitives s’efectuarà mitjançant publicació en 
el tauler d’anuncis de la Corporació, al Portal habilitat del Reglament del Registre de 
subvencions i ajudes de la Generalitat de Catalunya, a la Base de dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) i en el web municipal, tal i com estableixen els articles corresponents de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, abans indicada. 
 
La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes o recurs 
contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a defensar 
els seus interessos.  
 

7) Pèrdua del dret al cobrament de la subvenció: 
 

Es produeix la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el cas de falta 
de justificació o de concurrència d’algunes de les causes de reintegrament  de les 
subvencions previstes a l’Ordenança General de Subvencions a més de les següents 
tipificades de conformitat amb 34.1.i de l’Ordenança; 
 
 7.1. La producció de danys intencionats o produïts per l’ús negligent e inadequat de 
les instal·lacions municipals, incloent els materials i accessoris propis de la mateixa, que es 
cedeixen per realitzar l’activitat així com la manca de reparació d’aquest danys. 
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 7.2. Las comissió de faltes de respecte entre les persones i institucions que formen la 
comunitat esportiva. 
 
 7.3. L’ús de llenguatge, expressions, gestos i/o gestos indecorosos, altius, obscens, 
inapropiats, ofensius al pudor públic i contraris a la moral, encara que no estiguin dirigits a 
algú en particular. 
 
 7.4. El tracte a les persones o esportistes, en desigualtat de condicions i 
oportunitats, de manera inequitativa o amb actituds violentes, racistes, xenòfobes o 
intolerants, dins el context de l’activitat  esportiva, independentment del seu gènere, raça, 
lloc de origen, condicions color, orientació sexual, religió, creences polítiques i filosòfiques, 
estat socioeconòmic, estat civil, o qualsevol altre condició. 
 
 7.5. L’ús de mètodes de formació i preparació inadequats en termes de seguretat i 
benestar en detriment dels esportistes en les disciplines esportives corresponents. 
 
 7.6. Fer cas omís de les opinions dels especialistes de l’esport (metges, 
fisioterapeutes, tècnics i equips multidisciplinaris) relacionades amb el comportament, 
rendiment i accions dels esportistes. 
 
 7.7. La presentació intencionada de qualsevol títol o document alterat o falsificat per 
tal d’intentar acreditar qualsevol informació rellevant contrària a la legalitat. 
 
 7.8.  Qualsevol conducta dirigida a facilitar, influir, promoure, oferir o acceptar 
regals o estímuls amb la finalitat d’obtenir un benefici econòmic o esportiu per a si mateix o 
per tercers. 
 
 7.9. Les conductes dirigides a determinar mitjançant preu, intimidació o simples 
acords el resultat d’una prova o competició. 
 
 7.10. Relacionar-se en perjudici de la seva activitat esportiva amb persones físiques o 
jurídiques que desenvolupin activitats no lícites. 
 
 7.11. Qualsevol conducta dirigida a obligar o pressionar a un esportista, perquè 
decideixi prioritzar un esdeveniment esportiu comercial sobre un altre que impliqui la seva 
participació en la selecció que representi, quan els mateixos es presentin de manera 
simultània. 
 
 7.12. La celebració de gols o triomfs ofenent als rivals o el públic que està en el 
recinte esportiu. 
 
 7.13. La acceptació de comissions il·legals o promeses de rebre-les, ja sigui en 
benefici propi o d’intermediaris, per motiu de la pràctica esportiva. 
 
 7.14. La utilització de la condició d’entrenador, tècnic, monitor o directiu, per 
assetjar físicament, mentalment o sexualment a qualsevol esportista, amb la finalitat 
d’obtenir beneficis personals, polítics, econòmics o d’índole sexual. 
 



  
 

 
 
 
 

20 

 7.15. El retir injustificat o incompareixença en els partits o competicions quan siguin 
acordats per part del directius o entrenadors. 
 
 7.16. Qualsevol actuació contraria als bons costums, la dignitat i integritat de les 
persones, les seves garanties constitucionals o als seus drets fonamentals, amb intenció 
d’ocasionar danys físics o morals. 
 
 7.17. La emissió en els mitjans de comunicació de declaracions falses, tendencioses 
o atemptatòries sense fonament contra qualsevol de les persones i entitats que formen la 
comunitat esportiva. 
 
 7.18. Les actuacions, manifestacions o declaracions dels apartats 7.16 i 7.17 
realitzades a través de mitjans de comunicació de qualsevol naturalesa, en qualsevol de les 
xarxes socials o mitjançant qualsevol document que sigui remès a qualsevol persona o 
entitat. 
 
 7.19. L’ús de substàncies prohibides  i mètodes no permesos  en les normatives 
dictades per les autoritats competents nacionals i internacionals en matèria esportiva. 
 
 7.20. La negativa de l’esportista a sotmetre’s al control antidopatge, en ser requerit 
per això per qualsevol dels organismes involucrats. 
 
 7.21. La incitació a l’ús, consum, venda, fabricació i distribució de substàncies 
prohibides i/o mètodes no reglamentaris. 
 
 7.22. la comissió d’accions que es vinculin al robatori, venda o lloguer no autoritzats 
d’actius que pertanyin a institucions públiques o privades. 
 
 7.23. Utilitzar el recursos econòmics de les entitats de manera inadequada i 
irresponsable o per a fins personals o diferents als autoritzats. 
 
 7.24. La revelació d’informació considerada com a confidencial, amb  la intenció que 
sigui utilitzada de manera dolosa o intencionada, en profit d’algú o per danyar la reputació 
d’alguna persona o entitat. 
 
 7.25. Qualsevol actuació contra les Autoritats esportives, menystenint els principis 
de rectitud, honradesa i bona fe. 
 
 7.26. Tota actuació dirigida a promoure, provocar, tolerar, encoratjar, no reprimir o 
permetre la pràctica de bromes, en la mesura que atemptin contra el pudor, els bons 
costums, la convivència sana, la integritat emocional o sexual dels esportistes, 
particularment durant la minoria d’edat. 
 
 7.27. Actuar o fomentar actuacions relacionades amb la violència, racisme, 
xenofòbia i intolerància. 
 
 7.28. La manca de cooperació de les parts implicades en els expedients relacionats 
amb l’aplicació de aquestes bases 
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Article 13. El termini màxim per resoldre i notificar  
 
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de 
tres mesos. El termini es computarà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en 
la BDNS. 
 
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats 
per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la 
subvenció. 
 
La publicació de les subvencions concedides, es farà al mes següent a cada trimestre natural 
i, inclourà totes les subvencions concedides durant el període esmentat. La publicitat de les 
subvencions concedides es realitza a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
 
Article 14. La quantia de la subvenció  
 
Dins dels percentatges màxims establerts a l’article 17 d’aquestes bases, els imports màxims 
que es podran concedir a una persona beneficiària, per cada un dels programes, són els 
següents: 
 

a) Ajuts per a l’activitat ordinària: 
 
a.1. Entitats esportives del municipi: 
 
 a.1.1. Federades.  
 
La quantia de la subvenció màxima és de 30.000 euros.  
 
 a.1.2. No federades. 
 
La quantia de la subvenció màxima és de 3.000 euros.  
 
a.2. Esportistes del municipi, federats i que competeixen en campionats oficials, de 
forma individual (no dins d’un equip). 

 
La quantia de la subvenció màxima és de 6.000 euros. 
 

b)  Ajuts per a l’activitat extraordinària i puntual de les entitats esportives del municipi.  
 
La quantia de la subvenció màxima és de 6000 euros.  
 

c) Ajuts per a l’organització d’esdeveniments esportius  (competitius i no competitius), 
inclús periòdics, que a més dels esportistes locals  impliquin la participació 
d’esportistes provinents d’altres localitats i que representin una promoció del 
municipi de Calafell. 
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La quantia de la subvenció màxima es de 6.000 euros. 
 

d) Ajuts pel compliment d’un determinat objectiu; obtindre la classificació més elevada 
de la lliga europea, nacional, regional o territorial en la que competeixi el primer 
equip (en categoria sènior) de l’entitat.  
 
L’import màxim atorgable serà de 4.000 euros per entitat.  
 
Aquest ajut específic, serà compatible amb la resta d’ajusts regulats en aquestes 
bases. 
 

e) Ajuts per a la implantació de programes que fomentin la salut, la igualtat i els valors 
intrínsecs de l’esport.  
 
L’import màxim atorgable serà de 6.000 euros.  
 
Aquest ajut específic, serà compatible amb la resta d’ajusts regulats en aquestes 
bases. 
 

f) Ajuts per la implantació de programes que fomentin la inclusió.  
 
L’import màxim atorgable serà de 350 euros sense equipació i de 450 euros amb 
equipació, per nen/nena, adolescent o discapacitat.  
 
Aquest ajut específic, serà compatible amb la resta d’ajusts regulats en aquestes 
bases. 
 

En cap cas la quantia de les subvencions atorgades sobrepassaran els imports sol·licitats. 
 
Quedarà a càrrec de la persona física o jurídica sol·licitant l’aportació de la resta del cost, bé 
directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats). 
 
Resum de la quantia màxima de la subvenció 
 
 

                                                   A J U T S  
a) 

     
Entitats Federades 

 
Quantia màxima 30.000 € 

b) Entitats No Federades. 
 

Quantia màxima 3.000 €  
c) Esportistes del municipi, federats i que competeixen en campionats oficials de 

forma individual (no dins d’equip). 
 

Quantia màxima 6.000 €  
d) Per activitat extraordinària i puntual de les entitats esportives del municipi. 

 
Quantia màxima 6.000 €  
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e) Per l’organització (fins i tot periòdica) d’esdeveniments esportius (competitius 
o no competitius)  que impliquin la participació d’esportistes d’altres localitats i  
representin una promoció del municipi de Calafell. 

Quantia màxima 6.000 € 
f) Obtindré la classificació més elevada de la lliga europea, nacional o territorial 

del primer equip. 
Quantia màxima 4.000 € 

g) Implantació de programes que fomentin la salut, la igualtat i els valors 
intrínsecs de l’esport. 

Quantia màxima 6.000 €      
h) Implantació de programes que fomentin la inclusió. En funció de menors d’edat 

en exclusió, risc d’exclusió o afectats per discapacitat física o psíquica 
(inclosos majors d’edat). 

Quantia màxima 450 € per participant. 
 
 
Article 15. Conceptes subvencionables 
 
Pel que fa referència als conceptes que podran ser objecte de subvenció, en relació amb els 
projectes, seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de 
manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin dins del termini 
establert en aquestes bases: 
  

a) Adquisició de material inventariable i despeses derivades de l’adquisició i compra de 
material i equipament tècnic esportiu per l’entrenament i la competició. 

 
b) Qualsevol material fungible i/o no inventariable pell funcionament ordinari de 

l’activitat de l’entitat o esportista. 
 

c) Nòmina (retribució bruta) i Seguretat Social del personal fix i/o eventual de la persona 
física o jurídica.  

 
d) Despeses d’arbitratges, llicències esportives, quotes de gimnàs, despeses 

d’inscripcions i mutualitat dels esportistes. 
 

e) Revisions mèdiques, fisioterapeutes i altres relacionats amb la preparació psico-física i 
tècnica de l’esportista.  

 
f) Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles. 

 
g) Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles. 

 
h) Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria. 

 
i) Medalles i material promocional logotipat d’acord amb el que disposen aquestes 

bases. 
 

j) Assegurances. 
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k) Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, activitats directament lligades 
al desenvolupament de l’activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que 
sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció). 

 
l) Despeses de manteniment o reparació d’edificis i/o locals d’instal·lacions. 

 
m) Publicitat i propaganda. 

 
n) Allotjaments, dietes i desplaçaments personal directiu, personal tècnic, voluntaris de 

l’equip per a la participació en campionats i tornejos. En el cas d’esportistes 
individuals menors d’edat les despeses de desplaçaments i allotjaments del  tutor/a i/o 
entrenador/a. 

 
o) Tributs, quan siguin abonats directament per la persona física o jurídica beneficiària. 

 
p) Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els 

immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter 
subvencionable de la despesa d’amortització estarà subjecte a les condicions 
següents: 

 
a. Què les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns. 

 
b. Què l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat 

generalment acceptades.  
 

c. Què el cost es refereixi al període subvencionable. 
 

d. Altres despeses que s’indiquin a la convocatòria. 
 
Serà necessari acreditar la sol·licitud de tres pressupostos per a aquelles despeses de més de 
15.000,00 euros en el cas de prestacions de serveis o lliurament de béns, i per aquelles 
despeses de més de 40.000 euros en el cas d’execució d’obres. 
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables: 
 

a) Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els 
impostos sobre la renda. 

 
b) Les despeses realitzades que estiguin facturades amb data anterior a l’inici de la 

temporada per la qual es sol·licita la subvenció. S’exceptuen, les despeses anteriors a 
aquesta data sempre i quan corresponguin a la satisfacció de necessitats derivades de 
la nova temporada. 

 
c) Les despeses de protocol com rams de flors o altres obsequis a tercers i/o a 

participants a esdeveniments esportius. 
 

d) Les despeses bancàries. 
 

e) Cap tipus de menjar, dinars populars, aperitius o similars, begudes alcohòliques.  
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f) Despeses de sortides, excursions, colònies i visites pròpies de l’entitat quan no hagi un 

intercanvi esportiu. 
 

g) Despeses d’entrades o tiquets de visites culturals o turístiques. 
 

h) Lloguer de sales i/o espais privats, sempre i quan hi hagi disponibilitat en els 
equipaments amb titularitat municipal.  

 
i) Lloguer de taules, cadires i altre material del que en disposi la infraestructura 

municipal. 
 

j) Altres despeses que s’indiquin a la convocatòria. 

 
Article 16. Les compatibilitats 
 
Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, 
ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos que 
s’obtindran i els recursos propis que es destinaran a l’activitat no podrà superar el cost total 
del projecte que es desenvoluparà. En cas contrari, el beneficiari haurà de retornar l’excés 
en la part proporcional o realitzar una ampliació de l’activitat o projecte subvencionat, 
prèvia autorització de l’ens concedent. 
 
Les subvencions concedides pel Departaments d’Esports, no seran compatibles amb 
qualsevol altra subvenció concedida per un altre Departament del propi Ajuntament, pel 
mateix programa o activitat. 
 
 
Article 17. Criteris per a l’atorgament de la subvenció i valoració de projectes 
 
Cada programa té uns criteris de valoració propis, que s’estableixen a continuació. 
 
Si després del càlcul de les subvencions es generessin romanents per aplicació del qualsevol 
dels  criteris següents, aquests podran ser aplicats a una altra o altres actuacions 
subvencionables llur repartiment.  
 
1. Ajut per a l’activitat ordinària de les entitats esportives federades:  
 
El càlcul d’aquests ajuts és la suma dels criteris següents (a+b): 

 
a.- Criteri per volum de practicants federats de l´entitat : 

 
Aquest criteri es calcularà multiplicant la xifra base 1 que parteix de 155€ pel segment de 
volum d'esportistes que l'entitat presenta, siguin de Calafell o de fora del municipi (llistats 
de practicants regulars que participin en campionats regulars degudament inscrits a les 
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federacions o a altres organismes com el Consell Esportiu del Baix Penedès), i que es 
concreten a continuació:  
 
 

PARTICIPANTS       SEGMENT     XIFRA BASE 1 CÀLCUL CRITERI A 
0 a 25 1 155 1 x 155 
26 a 50  1,5 155 1,5 x 155 
51 a 75 2 155 2 x 155 
76 a 100 2,5 155 2,5 x 155 
101 a 125 3 155 3 x 155 
126 a 150  3,5 155 3,5 x 155 
151 a 200 4 155 4 x 155 
201 a 250 4,5 155 4,5 x 155 
251 o + 5 155 5 x 155 

 
 
 
b.- Criteri per segment practicant d´activitat . 

 
Aquest barem és específic pels  practicants residents i empadronats a Calafell i es calcula 
multiplicant el número de participants per la xifra base 2 que parteix de 25 euros 
multiplicats per diferents valors que a continuació s’estableixen: 
 
 
  

PARTICIPANTS  CONCEPTE     SEGMENT XIFRA BASE 2 CÀLCUL CRITERI 
B 

Número  Promoció 
esportiva fins 
18 anys 

3 25 Número 
participants x3 x 
25 

Número Promoció 
esportiva 
femenina fins 
18 anys 

3,5 25 Número 
participants x 3,5 
x 25 

Número  Competició 
esportiva 

1 25 Número 
participants x 1 x 
25 

Número Competició 
esportiva 
femenina 

1,5 25 Número 
participants x 1,5 
x 25  

 
 
Tant la xifra base 1 del criteri de volum de pràctica com la xifra base 2 del segment 
d'activitat que parteixen de les quantitats establertes podran ser modificades per l’òrgan 
col·legiat, encarregat de valorar les sol·licituds, en funció del conjunt de sol·licituds rebudes 
pel concepte d’ajuts a entitats federades, sense superar l’import màxim global fixat per 
aquest programa d’ajuts (el 80% del total de l’import consignat a l’aplicació 
pressupostària). 
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c.- Complement per categoria que participi en competicions oficials (lligues o 
copes) en l’àmbit autonòmic o estatal. 

 
En el cas de les entitats federades que juguin en categories superiors a la 4a catalana, 
aquesta inclosa, es procurarà que l’import subvencionat arribi al 75% (o el que es fixi 
anualment a la convocatòria) de les despeses en fitxes i arbitratges  sense perjudici del que 
poden rebre pel número de participants, quantitats que es podran acumular 
ponderadament 
 
Per ponderar l’import de les subvencions que resultin de l’aplicació del paràgraf anterior 
l’òrgan competent encarregat de la valoració haurà de tenir en compte els següents factors; 
 

• Que l’entitat esportiva a la que pertanyin aquestes categories compti amb un 
número de participants global tan significatiu que en el cas de rebre aquests 
conceptes més l’import resultant per numero de participants impliqui un greuge 
comparatiu important amb la resta d’entitats.  

 
• Les despeses que aquestes categories assumeixen amb concepte de desplaçaments, 

direcció técnica i equipació. 
 

• Que a l’entitat a la que pertanyi alguna d’aquestes categories rebi en comparació 
amb altres entitats una quantitat molt superior pels conceptes promoció i 
competició esportiva fèmina. 

 
• Que l’entitat a la que pertanyin aquestes categories rebin esponsoritzacions privades 

o subvencions públiques   
 

Aquest complement serà incompatible, en el casos en que l’entitat a la que pertanyi la 
categoria rebi pel mateix concepte participatiu imports econòmics per patrocini de 
l’Ajuntament. 

 
d.- En el cas què, finalitzat l’últim termini de presentació de sol·licituds de subvencions 
per activitats esportives i per a la promoció esportiva previst a la convocatòria existeixi 
romanent en l’aplicació pressupostària global, l’òrgan col·legiat podrà complementar els 
imports resultants de la modificació de la xifra base 1 o xifra base 2 i del límit previst al 
criteri c, fins esgotat l’esmentada consignació.   

 
e.- Tenint en compte que l’òrgan de valoració pot modificar la xifra base 1 del criteri 
volum de pràctica, com la xifra base 2 del segment de l’activitat establerts al art. 17 de 
les bases en funció del conjunt de subvencions rebudes, també podrà modificar aquestes 
xifres per una o més entitats en funció del nombre de participants de l’entitat, a fi de no 
perjudicar a aquelles entitats que per aplicació de diferents segments i criteris de les 
bases, malgrat tenir un major número de participants i, per tant, una major despesa en 
convocatòries anteriors han rebut imports inferiors a altres entitats amb un nombre 
inferior de participants i menys despesa. 
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2. Ajut per l’activitat ordinària de les entitats esportives no federades: 
 
La distribució de punts s’efectua de la manera següent: 
 

ESPORTISTES PUNTS PUNTS PER A ESPORTS 
TRADICIONALS 

De 0 a 25 1 1 
De 26 a 50  2 1 
De 51 a 100 3 1 
De 101 a 150 4 1 
De 151 o +  5 1 

 
 
El barem econòmic segons els punts aconseguits és el següent: 
 

PUNTS ACONSEGUITS APORTACIÓ A REBRE 

1    500 €  
2   1000 €  
3   1500 €  
4    2000 €  
5    2500 €  
6     3000 € 

 
 
3. Ajut per l’activitat ordinària dels Esportistes del municipi, federats i que 
competeixen en campionats oficials, de forma individual (no dins d’un equip):  
 
La distribució de punts s’efectua de la manera següent: 
 

ÀMBIT PUNTS PER 
PARTICIPACIÓ 

PUNTS PELS 
MÈRITS (1er 

LLOC) 

PUNTS PELS 
MÈRITS (2nd 

LLOC) 

PUNTS PER 
MÈRITS (3er 

LLOC) 
Catalunya 1 3 2 1 
Espanya 2 3 2 1 
Internacional 3 3 2 1 

 
El barem econòmic segons els punts aconseguits és el següent: 
 

PUNTS ACONSEGUITS PER CAMPIONAT   

1 200 € 
2  400 € 
3 600 € 
4 800 € 
5                1000 € 
6 1200 € 
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7 1400 € 
8 1600 €   
9 1800 € 
10 2000 € 
11 2200 € 
12 2400 € 
13 2600 € 
14 2800 € 
15 3000 € 
16 3200 € 
17 3400 € 
18 3600 € 
19 3800 € 
20 4000 € 
21 4200 € 
22 4400 € 
23 4600 € 
24 4800 € 
25 5000 € 
26 5200 € 
27 5400 € 
28 5600 € 
29 5800 € 
30 6000 € 
+ 30               6000 € 

 
 
 
4. Ajuts per l’activitat extraordinària i puntual de les entitats esportives del municipi i 
per l’organització (fins i tot periòdica) d’esdeveniments  esportius (competitius o no 
competitius ) amb participació d’esportistes residents i no residents i que representin 
una promoció del municipi de Calafell: 
 
 
El càlcul es fa segons la participació i l’àmbit d’actuació: 
 
 

PUNTS ACONSEGUITS PUNTS  

De 1 a 50 1 
De 51 a 100 2 
De 101 a 150 3 
De 151 a 200 4 
De 201 a 250 5 
De 251 a 300 6 
De 301 a 350  7 
De 351 a 400  8 
De 401 a 450  9 
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De 451 a 500  10 
De 501 a 550 11 
De 551 a 600 12 
De 601 a 650 13 
De 651 a 700 14 
De 701 a 750 15 
De 751 a 800 16 
De 801 a 850 17 
De 851 a 900 18 
De 901 a 950 19 
De 951 a 1000 20 
+ de 1000                                                              21 

 
 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ PUNTS 

Catalunya 1 
Espanya 2 
Internacional  3 

 
 
El barem econòmic segons els punts aconseguits és el següent: 
 
 

PUNTS ACONSEGUITS APORTACIÓ A REBRE 

1 300 € 
2  600 €  
3    900 €  
4 1200 €  
5 1500 €  
6 1800 €  
7  2100 €  
8 2400 € 
9 2700 € 
10 3000 € 
11 3300 € 
12 3600 € 
13 3900 € 
14 4200 € 
15 4500 € 
16 4800 € 
17 5100 € 
18 5400 € 
19 5700 € 
+19 6000 € 
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5.- Ajuts pel compliment d’un determinat objectiu:  
 
Quan el primer equip d’una entitat en categoria sènior assoleixi la màxima classificació en la 
lliga o competició europea, nacional, regional o territorial dintre del exercici objecte de 
subvenció i en el seu cas en el exercici rebran aquest ajusts en compensació per l’esforç i la 
constància de l’equip i  l’entitat així com per la promoció que es fa del municipi. Aquests 
ajuts no son acumulables en si mateixos  el que vol dir que l’entitat no port rebre més d’un 
ajut per èxits aconseguit i en el cas de que l’equip hagi resultat campió en diversos àmbits 
geogràfics haurà d’escollir un sol  àmbit subvencionable.  
 

ÀMBIT APORTACIÓ A REBRE 

Europeu 4000 € 
Nacional 3000 € 
Regional 2000 € 
Territorial (una  o més províncies) 1000 € 

 
 
6.- Ajuts per a la implantació de programes que fomentin la salut, la igualtat i els 
valors intrínsecs de l’esport:  
 
Aquests ajuts s’atorgaran, quan els programes es destinin a un número determinat 
d’esportistes pertanyents a l’entitat sol·licitant i amb un import màxim de 6.000 euros. 
Aquest ajut específic, serà compatible amb la resta d’ajusts regulats en aquestes bases. 

 
Quantia de la subvenció en funció dels número de destinataris dels programes;  
 
CRITERI IMPORT 
De 10 a 25 esportistes    500 € 
De + 25 a 50  1000 € 
De + 50 a 75  1500 € 
De + 75 a 100  2000 € 
De + 100 a 125  2500 € 
De + 125 a 150  3000 € 
De + 150 a 175  3500 € 
De + 175 a 200  4000 € 
De + 200 a 225  4500 € 
De + 225 a 250  5000 € 
De + 250 a 300  5500 € 
+ de 300  6000 € 

 
 

7. - Ajuts per la implantació de programes que fomentin la inclusió: 
 
 L’import de la subvenció anirà en funció del número de menors d’edat que trobant-se en 
exclusió o en risc d’exclusió o afectats per una discapacitat física o psíquica (encara que 
siguin majors d’edat),  formin part d’aquests programes i l’import serà de 350 euros  (450 
euros si s’inclou l’equipació) per nen/nena, adolescent o discapacitat.  
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Article 18. La justificació i el control de la subvenció 
 
L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns; el 
destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. La persona física o 
jurídica beneficiària de la subvenció haurà de donar lliure accés a la seva comptabilitat 
(llibres i registres comptables). 
 
La persona física o jurídica beneficiària de la subvenció, haurà d’aportar la justificació de 
l’activitat subvencionada a qualsevol de les oficines del SAC en un termini no superior a tres 
mesos, que començaran a comptar des de la finalització de l’activitat.  
 
La justificació de l’activitat subvencionada es farà, en els termes de l’article 25 de 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell, mitjançant un compte 
justificatiu segons l’import total del projecte i de la manera següent: 
 

- Per a subvencions d’import inferior a 60.000 euros, amb un compte justificatiu 
simplificat, què constarà de la documentació enumerada en l’article 25.8 de 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.  

 
- Per a subvencions d’import igual o superior a 60.000 euros, amb un compte 

justificatiu que constarà de la documentació enumerada en l’article 25.6 de 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.  

 
El compte justificatiu serà segons model justificatiu simplificat aprovat en les Bases del 
Pressupost Municipal de l’Ajuntament, en el qual també, els beneficiaris hauran d’adjuntar 
el que disposa els punts  o) de l’article 11 d’aquestes bases.   

 
L’òrgan gestor revisarà el compte justificatiu de totes les subvencions atorgades. 
 
Els beneficiaris poden ser requerits per a la revisió i hauran de presentar els justificants 
originals de la despeses, que com a mínim serà igual o superior a la subvenció atorgada. 
Aquests justificants hauran de ser factures o documents de valor probatori equivalent, 
d’acord al dret  mercantil i a les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Calafell 
i justificants de pagament de les factures presentades objecte de la subvenció. 
 
Les despeses superiors a 200 euros no podran ser justificades amb tiquets de caixa segons 
l’article 30.i) de les Bases d’execució del pressupost de 2021. 
 
La no realització de l’activitat subvencionada o l’incompliment de les condicions que van ser 
considerades per a l’atorgament de la subvenció, així com la manca de justificació o la 
justificació incompleta o incorrecta de l’activitat subvencionada, podrà comportar el 
reintegrament total o parcial de la subvenció d’acord amb el que s’estableix en aquestes 
bases i a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Calafell. 
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Article 19. El pagament 
 
El pagament de la subvenció s’ha de fer amb la justificació prèvia, per part del beneficiari i, 
en la part proporcional a la quantia de la subvenció justificada, de la realització de l’activitat, 
el projecte, l’objectiu o l’adopció del comportament pel qual es va concedir. 
 
Es podrà avançar el pagament, de fins al 50 %, a les entitats federades, no federades i 
esportistes individuals,  de l’import de les subvencions atorgades sense justificació prèvia, 
amb l’aprovació explícita de l’avançament per part de l’òrgan competent, però el 50 % 
restant no es farà efectiu fins que la persona beneficiària hagi presentat tota la 
documentació justificativa establerta en aquestes bases. 
 
En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. Es realitzarà mitjançant 
transferència al compte bancari de la persona física o jurídica que indiqui el sol·licitant i sota 
la seva responsabilitat. 
 
 
Article 20. El crèdit pressupostari 
 
L’import global de l’aplicació pressupostària de subvencions continguda en el pressupost de 
la Regidoria d’Esports es distribuirà en els següents percentatges en funció del tipus de 
programa: 
 

1. Ajuts econòmics per l’activitat ordinària de les entitats esportives federades i ajuts pel 
compliment d’un determinat objectiu: la quantia màxima global que es podrà 
concedir és del 80 % de la partida de subvencions. 

 
2. Ajut econòmic per l’activitat ordinària de les entitats esportives no federades: La 

quantia màxima global que es podrà concedir és del 4 % de la partida de 
subvencions. 

 
3. Ajut econòmic per l’activitat ordinària dels esportistes del municipi, federats i que 

competeixen en campionats oficials, de forma individual (no dins d’un equip): La 
quantia màxima global que es podrà concedir és del 4 % de la partida de 
subvencions. 

 
 

4. Ajut econòmic per una activitat extraordinària i puntual i per l’organització 
d’esdeveniments esportius: La quantia màxima global que es podrà concedir és del 8 
% de la partida de subvencions. 

 
5. Ajuts econòmic per la implantació de programes que fomentin la salut, la igualtat, la 

inclusió i els valors intrínsecs de l’esport: la quantia màxima global que es podrà 
concedir és del  4% de la partida de subvencions. 
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AJUTS % 

Entitats esportives federades 80 % 
Entitats esportives no federades                  4 % 
Esportistes del municipi, federats i que competeixen 
en campionats oficials, de forma individual 

 4 % 

Activitat extraordinària i puntual  i per l’organització 
d’esdeveniments esportius  

 8 % 

Programes de fomentin la salut, la igualtat, la 
inclusió i els valors intrínsecs de l’esport 

 4 % 

 
 
Cada convocatòria de subvencions detallarà els imports concrets assignats als programes 
que es convoquin. L’import i l’aplicació pressupostaria destinat a les subvencions serà el 
consignat en el pressupost Municipal General que cada any aprovi  l’Ajuntament i a la 
corresponent convocatòria.  
 
En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions, i en el transcurs de l’exercici, 
quedés crèdit sense aplicació a la partida o l’estat de previsió de despeses corresponents, es 
podrà incrementar l’import concedit a alguna de les sol·licituds i/o atendre’n d’altres que, a 
causa de les disponibilitats pressupostàries, haguessin quedat sense subvenció, sempre que 
aquestes sol·licituds s’hagin presentat en el seu moment a la convocatòria i a partir dels 
criteris, requisits, procediments i altres extrems d’aquestes bases, i que això consti en la 
proposta de l’òrgan de valoració. 
 
 
Article 21. L’aplicació d’aquestes bases 
 
Aquesta normativa és d’aplicació per a les convocatòries de sol·licituds de subvencions de 
les activitats que expressament així ho indiquin, les quals hauran de concretar els punts 
següents: 
 

a) Definició de l’objecte concret de la subvenció, dins de les finalitats i activitats 
subvencionables establertes en aquestes bases. 

 
b) Si escau, requisits i obligacions especifiques que haurà de complir la persona física o 

jurídica beneficiària i documentació complementària de la sol·licitud que n’acrediti el 
compliment. 

 
 

c) Criteris de valoració dels projectes o activitats, si són diferents dels que s’estableixen 
en aquests bases. 

 
d) Termini de presentació de les sol·licituds. 

 
e) Altres aspectes derivats de canvis legislatius i organitzatius. 

 
f) Quantitat màxima a sol·licitar o subvencionar i, aplicació pressupostària. 
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La convocatòria es publicarà de la manera reglamentària corresponent i es podrà anunciar 
en un diari de gran difusió i altres mitjans. 
 
Tanmateix, els criteris establerts en aquestes bases s’hauran d’aplicar a paràmetres bianuals 
en tant que les temporades esportives s’inicien durant un determinat exercici anual i 
terminen al següent (d’agost/setembre a maig/juny) de manera que tindran efectes 
retroactius en el sentit que s’aplicaran a temporades ja iniciades l’any immediatament 
anterior  al de l’aprovació de la convocatòria. 
 
Igualment, el tancament contable de l’exercici pressupostaria no serà obstacle per sol·licitar i 
rebre subvenció per una activitat activitats esportiva realitzada desprès de la data d’aquest 
tancament o una vegada esgotar el termini per presentar la sol·licitud establert a la 
convocatòria, en aquests casos s’aplicaran els criteris de les bases vigents en la data de 
l’activitat i es podrà atorgar la subvenció prèvia sol.licitud.  

 
Article 22. El reintegrament 
 
Sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que puguin correspondre, l’Ajuntament 
exigirà el reintegrament total o parcial de la subvenció atorgada en els casos 
d’incompliment previstos en l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Calafell. 

 
Article 23. Les obligacions del beneficiari  
 
Junt amb les obligacions previstes en l’Ordenança general de subvencions, la persona 
beneficiària té les obligacions següents: 
 

a) Cal que la persona física o jurídica beneficiària accepti la subvenció amb la finalitat 
de complir les condicions fixades per aprovar-la. 

 
b) L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, 

tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu. 
 

c) Fer l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
 

d) Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i en concret les presents 
bases  i la resta de la normativa aplicable. 

 
e) Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament definitiu de la subvenció, que es troba al 

corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, l’Administració tributària catalana i la Seguretat Social o 
autorització a l’òrgan gestor de la subvenció perquè obtingui de manera directa 
l’acreditació d’aquestes circumstàncies a través de certificats telemàtics.  
 

f) Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’ Ajuntament, un 
cop exhaurits els terminis.  
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g) Justificar l’activitat realitzada i l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis 
establerts, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que 
determina la concessió de la subvenció. 

 
h) Presentar el programa de l’activitat i el pressupost, així com comunicar a 

l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi desprès de 
l’atorgament (reintegrant els fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, 
en el cas que sigui necessària, la renúncia corresponent. 
 

i) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin els òrgans de la 
Corporació. 

 
j) Disposar de la documentació comptable que puguin exigir els òrgans de fiscalització 

i facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control. 
 

k) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació 
i control. 

 
l) Tota subvenció concedida per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Calafell, 

amb les finalitats previstes en aquestes normes, serà sotmesa a la condició implícita 
que tota la propaganda escrita o gràfica de les actuacions subvencionades haurà  de 
fer constar la llegenda “amb el suport de l’Ajuntament de Calafell” i l’anagrama 
d’aquest. 

 
Amb aquesta finalitat, els beneficiaris estaran obligats a sotmetre a la consideració 
de la Regidoria d’Esports la maqueta de tota la publicitat gràfica prevista per a 
l’activitat subvencionada, sempre abans d’ordenar la seva impressió, atenent les 
indicacions que formuli la Regidoria d’Esports.  
 

m) Col·laborar amb la Regidoria d’Esport en la mesura de les seves possibilitats en la 
promoció dels esdeveniments que s’organitzin des de la Regidoria a les pàgines 
webs i xarxes socials, aportant voluntaris, realitzar exhibicions en aquests actes, 
modificar horaris d’entrenaments i partits en casos de necessitat d’espais per 
realització d’esdeveniments d’interès pel municipi, etc. 
 

n) Declarar, abans de l’atorgament de la subvenció, quin règim d’IVA li és aplicable. 
 

o) Estar empadronat/da a Calafell, la persona física o jurídica destinatària de la 
subvenció. 

 
Les persones beneficiàries de subvencions resten sotmeses a les responsabilitats i al règim 
sancionador que estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions sobre 
infraccions administratives en la matèria i la Llei general pressupostària. 
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L’Ajuntament queda exempt de les responsabilitats civils, mercantils, laborals o de qualsevol 
altra mena derivades de les actuacions a que quedin obligats les persones beneficiàries de 
les subvencions atorgades. 
 
El beneficiari no podrà alterar en cap cas el destí de les subvencions concedides. 
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ANNEX 1 
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ANNEX 2 
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ANNEX 3 
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ANNEX 4 
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