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BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES PER L’OBTENCIÓ DE SUBVENCIÓ PEL 
SUPORT A ESPORTISTES EN CATEGORIA INDIVIDUAL, RESIDENTS AL MUNCIPI 
DE MONTMELÓ 

 

TÍTOL PRIMER. BASES GENERALS 

ARTICLE 1. Marc normatiu 

Aquestes bases han estat elaborades a l’empara dels preceptes bàsics de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, dels articles 239 a 241 del Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (D. Legislatiu 2/2003) i els 
articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya 
(ROAS) (D: 179/1995) i el reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, 
aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

ARTICLE 2. Objecte de la normativa 

L’objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a 
seguir per a la sol·licitud de la concessió, justificació i cobrament de la subvenció que 
atorga l’Ajuntament de Montmeló a esportistes que practiquen disciplines en categoria 
individual, residents a Montmeló. Seran objecte les persones que practiquen disciplines 
esportives i participin en competicions esportives oficials. Així com, concentracions de 
tecnificació per la millora de les seves condicions individuals.  

La subvenció regulada en aquestes bases són, a tots els efectes, despeses de dret 
públic, i tenen caràcter propi, voluntari i eventual.  

ARTICLE 3. Beneficiaris 

Podran sol·licitar la subvenció les persones físiques, residents a Montmeló, practicants 
de disciplines esportives en categoria individual, que participin en esdeveniments oficials 
i que no tinguin un contracte professional per fer-ho. Es contemplen les competicions 
esportives oficials, així com en programes i/o concentracions de tecnificació per la 
millora de les seves condicions individuals i que no es trobin incloses en cap altre 
programa municipal de subvencions.   

ARTICLE 4. Documentació a aportar 

4.1 Les persones que es vulguin acollir a l’ajut objecte d’aquesta normativa hauran de 
presentar al Registre general de l’Ajuntament a través de la OAC, dins del termini 
establert, la següent documentació:  

- Documentació acreditativa de la seva personalitat   

Les persones físiques acreditaran la seva personalitat mitjançant còpia del DNI o NIF.  

- Instància genèrica per fer la sol·licitud de subvenció   

- Dades bancàries  

Es farà constar mitjançant el document “sol·licitud de transferència bancària” on es 
transferirà l’import de la subvenció, en cas de ser atorgada. 

- Documentació acreditativa dels mèrits al·legats 

- Currículum de l’esportista 

- Pressupost de les despeses estimades  

4.2 En cas de que la documentació presentada fos incorrecta, incompleta o es 
considerés necessària la seva ampliació, es requerirà la rectificació o la complementació 
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en un termini que no podrà excedir dels 10 dies, amb l’advertiment exprés que passat 
aquest termini sense que el sol·licitant hagi complert el requeriment, se’l tindrà per 
desistit de la sol·licitud, sense perjudici del que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment 
Administratiu Comú, en el sentit de completar projectes no desenvolupats. La sol·licitud 
es podrà presentar tant en català com en castellà.  

ARTICLE 5. Competència per a l’atorgament  

Les sol·licituds de subvenció seran estudiades i valorades pel tècnic o tècnica de l’àrea 
d’esports, el qual realitzara una proposta de concessió de la subvenció. En funció de les 
peticions rebudes i dels criteris de puntuació establerts en aquestes bases específiques. 

Aquesta proposta serà presentada a l’òrgan col·legiat format pel Regidor o Regidora de 
l’àrea d’esports, els quals formularan una proposta de concessió de la subvenció que 
serà elevada a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació. Es donarà compte 
d’aquesta resolució en la primera comissió informativa que es realitzi de l’àmbit concret 
d’actuació. 

ARTICLE 6. Procediment de concessió i justificació 

La concessió de la subvenció es tramitarà, com a norma general, seguint el procediment 
ordinari de concurrència competitiva, a través del sistema de concurs, segons el qual 
es realitzarà la comparació de les sol·licituds presentades a fi d’establir una relació entre 
aquestes d’acord amb els criteris de valoració establerts en la convocatòria de cada 
programa. L’ajuntament es reserva el dret de no atorgar la totalitat del crèdit disponible, 
en funció de les sol·licituds presentades.   

Abans de poder exigir el pagament, beneficiari de la subvenció haurà de justificar 
degudament l’aplicació de la subvenció a l’actuació per a la qual fou concedida. El 
termini màxim de justificació de la subvenció no pot excedir del primer trimestre de l’any 
següent de la concessió de la subvenció. Caldrà presentar les factures corresponents. 
L’impot màxim de la subvenció atorgada no sobrepassarà el 50% del pressupost de la 
despesa presentada.  

ARTICLE 8. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 

Sense perjudici de les possibles modificacions pressupostàries, les assignacions inicials 
previstes als estats de despeses en concepte de subvencions són de 2.500,00 EUR. 

ARTICLE 9. EL RÈGIM JURÍDIC 

La subvenció a les quals fa referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i 
eventual, són lliurament revocables i reductibles en els supòsits previstos per la 
normativa de subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap dret a 
l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors (tret que s'hagin concedit amb 
caràcter plurianual) i no es poden al·legar com a precedent. 

La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de: publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència. 

Aquest procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de 
concurrència competitiva, mitjançant la convocatòria de concurs públic. 

En tot allò no recollit en les presents bases, serà d'aplicació d'establert a la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvenció, i la Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. 

7.1 Compatibilitats 
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Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions 
conjuntament amb els ingressos a obtenir i els recursos propis a destinar a l'activitat no 
podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar. 

7.2 Requisits i obligacions 

Podran ser beneficiàries de la subvenció els practicants d’esports individuals que vulguin 
participar i puguin acreditar:  

- Practicar una disciplina esportiva de forma individual, disposant de llicència 
federativa vigent si s’escau.  

- No tenir un contracte professional.  

- En cas de menors d’edat serà necessari l’oportú consentiment matern, patern o 
del tutor legal.  

- Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Montmeló, 
l’Agència tributària i amb la Seguretat Social.  

- Estar empadronats a Montmeló.  

- Obligatorietat de incorporar el logotip de l’Ajuntament de Montmeló, en l’any 
següent de la concessió de la subvenció.  

ARTICLE 10. Forma de pagament 

S’elevarà la resolució a la primera Junta de Govern Local que es celebri. A partir de la 
data de la seva aprovació en Junta de Govern Local, la subvenció serà ingressada en 
el compte corrent facilitat en un termini no superior a 3 mesos. L’incompliment de 
qualsevol dels requisits establerts en aquestes bases, així com també la falta de la 
documentació acreditativa, comportarà la Revocació i reintegrament de la subvenció 
concedida. 

Article 11. Termini de presentació de sol·licituds 

El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds de subvencions assenyalades 

en aquesta convocatòria es fixarà un cop les bases estiguin aprovades de forma 

definitiva. Les sol·licituds de subvenció presentades fora del termini que s’estableixi no 

es tindran en compte. 

Article 12. Termini d’atorgament 

El termini per a l’atorgament de les subvencions no serà en cap cas superior a tres 
mesos des de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. La manca 
de resolució dins d’aquest termini produirà, de forma general, efectes de desestimació 
de la sol·licitud. 

Article 13. Disposició final 

En tot el no previst en aquestes bases particulars serà d’aplicació del Reglament 
regulador de l’activitat de foment de l’Ajuntament i Organismes autònoms de Montmeló 
i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al 
procediment per a la concessió de subvencions públiques. 

 

TÍTOL SEGON. BASES ESPECÍFIQUES 

CAPÍTOL 1. DESPESES ELEGIBLES (SUBVENCIONABLES) 
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Podran ser objecte de subvenció despeses pròpies de l’activitat esportiva com llicències 
federatives, desplaçaments a les competicions, inscripcions a proves o competicions, 
material esportiu, tractaments mèdics o de rehabilitació, etc.  

CAPÍTOL 2. BAREMS/ CRITERIS ESPECÍFICS 

Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord amb els criteris d’atorgament generals 
i els requeriments i criteris específics recollits a les bases i que són els següents:  

 

 

Suport a 
esportistes 
individuals  

 

Classificar-se en els últims 3 Campionats d’Espanya o  
Superiors   

 

30 

Classificació entre els 3 primers d’Espanya  
(30, 20, 10; 1er, 2on i 3er)  

Màx. 30 

Participació olímpica, mundial i europea (30, 20, 10; 
olímpica, mundial i europea.    

10 

Cursos de tecnificació per la millora de les seves condicions 
individuals 

10 per 
curs 

 

 

 

 


