ANNEX VI
SUBVENCIONS DESTINADES A ACTIVITATS I INICIATIVES ESPORTIVES
2019

1. OBJECTE
Son objecte de regulació en aquestes bases les subvencions
destinades a activitats esportives que atorgui la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a 2018.
L'Ajuntament destinarà els recursos municipals a projectes
globals de ciutat, més enllà dels que ho són d’àmbit particular.
I això s’ha de fer optimitzant-los, tant des del punt de vista
de la gestió, com del seu repartiment entre teixit associatiu.
En aquest sentit i donades les particularitats de territori, de
la varietat esportiva i dels recursos municipals, la política
esportiva envers les entitats, manté el criteri de donar
prioritat a les entitats amb més antiguitat.
Els principis d’actuació i objectius envers la gestió dels
recursos municipals que donen suport a les entitats esportives
locals, són els següents:
a) Potenciar el pes social de l’entitat: Socis, activitats
extra-esportives, dinamització del teixit social.
b) Garantir que les entitats compleixen correctament amb les
obligacions normatives que es determinen tant la legislació
esportiva com la laboral i tributària.
c) Enfortir
les
estructures
esportives,
i
procurar
més
professionalització en la gestió administrativa i esportiva.
d) Millora de la qualitat esportiva, tècnica i social.
e) Fomentar els valors mitjançant la pràctica esportiva.
Impulsar i desenvolupar programes que millorin el fair-play i
la socialització entre tots els àmbits que participen de
l’esport.
f) Fomentar l’esport adaptat i la integració social.
Les subvencions poden ser destinades a:
1. La competició federada.
2. La iniciació i promoció esportiva.
3. Participació de les entitats en proves no federades del seu
àmbit, que fomentin la practica esportiva.
4. Programes
d’activitats
específiques:
Formació
tècnics,
dinamització
d’activitats
vinculades
amb
l’activitat
principal de l’entitat.
5. La contractació de tècnics esportius de les entitats.
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6. Finançament d’una part de les despeses per a la contractació
professional de la comptabilitat de les entitats.

Els projectes objecte de subvenció, s’hauran de desenvolupar
durant l’any en curs. Per les activitats federades es valorarà
per la temporada en curs i amb esportistes i equips inscrits en
el moment de la convocatòria de les subvencions.
Excepcionalment, a instància motivada dels beneficiaris abans de
l’exhauriment del termini, se’ls podrà concedir una pròrroga
sobre aquest, per a la finalització de l’execució del projecte
de la subvenció.

2. BENEFICIARIS
Poden ser beneficiaris de les subvencions:
a)
Col·lectius constituïts per a la realització d’activitats
de reconeguda projecció local amb seu social i que actuïn en el
terme de Sant Andreu de la Barca, com per exemple les entitats
següents:
1) Les entitats esportives sense finalitat de lucre.
2) Les associacions municipals de pares i mares
(AMPA).
3) Les associacions de veïns i veïnes.
4) Les associacions socioculturals.

d’alumnes

b)
Les persones físiques i jurídiques acollides a la
legislació vigent en matèria d’associacions que promoguin
activitats previstes en aquestes bases i actuïn en el terme de
Sant Andreu de la Barca.
3. CONDICIONS I REQUISITS
Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions a
les quals es refereixen aquestes bases les entitats que
compleixin els requisits següents:
1. Que les activitats es facin en el terme municipal de Sant
Andreu de la Barca, o fora d’aquesta en el cas que es
consideri d’interès per a la projecció exterior de la ciutat,
o que afavoreixin a ciutadanes i ciutadans de la nostra
ciutat.
2. Que les activitats i/o serveis complementin o supleixin la
competència municipal en aquestes matèries.
3. Que les activitats que es facin, no hagin obtingut
subvencions per cap regidoria d’aquest Ajuntament, en aquest
cas han d’obtenir una única subvenció per activitat.
Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 00. Fax 93 635 64 12
sabarca@sabarca.cat

4. Que les activitats que es facin siguin sempre sense ànim de
lucre, o bé que si se n’obtenen, siguin revertits a la pròpia
activitat i declarar-los com a ingrés quan es presenti la
memòria de l’activitat.
5. Les entitats han de trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social,
així com de les obligacions per reintegrament de les
subvencions atorgades per l’Ajuntament, si s’escau.
6. Que compleixin allò que estableix en el DECRET 58/2010, de 4
de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i DECRET
55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret
58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de
Catalunya.
7. Que les entitats esportives per accedir a les subvencions en
l’àmbit del programes de promoció i iniciació esportiva,
tinguin equips en competició federada o escolar, de
categories inferiors (entre pre-benjamí i cadet) sense doblar
l’oferta existent.
8. Complir amb L’article 25 del Decret 34/2010, de 9 de març,
del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de
Catalunya
estableix
que
els
llibres
d’actes
i
de
comptabilitat de les entitats esportives inscrites han
d’estar legalitzats pel Registre mitjançant una diligència.
Les entitats esportives (clubs i associacions esportives,
agrupacions esportives catalanes) inscrites en el Registre
d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport han de
presentar els llibres d’actes i els de comptabilitat per a la
seva legalització a la Representació Territorial de l’Esport
corresponent al domicili social de l’entitat esportiva.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en
els criteris fixats en el present article.
Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els
criteris següents:

4.1.- Competició federada.
Subvenció per a les competicions oficials de caràcter federat.
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Aquesta subvenció correspon a les despeses federatives i de
gestió de les competicions oficials, és a dir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arbitratges, inscripcions o despeses federatives, excepte
multes.
Pagaments de desplaçaments. Desplaçaments, fins a un 30% del
total de la subvenció atorgada(Taxi o autobús).
Mutualitats esportives.
Material esportiu.
Salaris i Seguretat Social dels tècnics (amb contracte).
Despeses de gestió pròpies de l’entitat(material d’oficina,
telèfon, bugaderia, etc.

S’inclouen en aquest apartat, les entitats que participin de les
en proves no federades reglades del seu àmbit, que fomentin la
practica esportiva.
Els criteris de valoració per les subvencions són:
•

PER EQUIPS INSCRITS EN COMPETICIÓ OFICIALS(LLIGA):

10 punts fins categoria aleví, 20 infantil,30 punts cadet,40
juvenil, 50 punts amateurs (agrupacions de 15 esportistes, per
esports individuals).Els equips femenins en competició oficial
tindran un 25% més de puntuació si ja existeixen i un 50 % més
de puntuació per nova creació.
•

ÀMBIT:

Àmbit de les competicions que comportin un calendari oficial de
lliga. 25 punts provincial, 100 autonòmic, 500 nacional( x
equip). Es considerà àmbit nacional aquelles competicions
organitzades per la Federació Espanyola o Lliga Nacional. Tindrà
la consideració d’autonòmic aquell calendari de lliga amb
desplaçaments fora de la província de Barcelona de com a mínim 4
equips. Els campionats puntuals, siguin d’Espanya o fases
d’ascens de categories a un àmbit nacional, es subvencionaran
com acte puntual.
•

SOCIS:

S’obtindrà 0,5 punts x soci fins a 30; 1 punt x soci de 31 a 50;
1,5 punts de 51 a 100 i 1,75 punts x soci que passi de 101.
Es valorarà addicionalment, l’augment de socis respecte a l’any
anterior amb 50 punts per cada tram del 10% que l’entitat hagi
augmentat el nombre de socis actius.
•

PROGRAMA D’ACTIVITATS:

Per cada acte puntual 75 punts.
Per activitats de Festa Major 20 punts si és un partit, 50 si és
mitja jornada i 100 punts per activitats de tot el dia.
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Per activitats d'àmbit nacional 200 punts.
•

% D’AUTOFINANÇAMENT (màxim 100 punts)

El % d’autofinançament és el percentatge entre el total dels
ingressos segons el pressupost presentat i aprovat de l’entitat
i la subvenció demanada.
•

TÈCNICS:

25 punts per cada tècnic titulat que estigui en actiu durant la
temporada i prèvia acreditació de la titulació, i mitjançant
contracte laboral o de voluntariat. Un per equip. Computarà
només aquells entrenadors que participin dels entrenaments de
forma assídua. Es sumaran 10 punts més cada tècnic inscrit en el
ROPEC.

•

PREMIS DE L’ESPORT:

50 punts per candidatura presentada i acceptada.
•

ANTIGUITAT:

Els anys d’antiguitat es multiplicaran per 50 punts.
•

EXCEL·LÈNCIA ESPORTIVA:

L’excel·lència
esportiva
ha
de
ser
un
objectiu
en
el
desenvolupament de l’activitat pròpia de l’entitat. Assolir
objectius en aquesta direcció serà valorat de la següent manera:
1. Projectes socials recollits al pla d’actuació.
50 punts d’àmbit local, 75 punts àmbit comarcal i 100 punts
àmbits superiors.
2. Programa social per facilitar l’accés a l’esport (beques).
10 punts per cada nen becat.
3. Premis o reconeixements per fair-play.
50 punts.
4. Rendiment esportiu.
Per cada menció especial els Premis de l’Esport de l’ultima
edició:
10 punts per esports individuals.
50 punts per esports col·lectius.
5.Esport adaptat.
Les entitats que introdueixin o promoguin iniciatives d’esport
adaptat obtindran 50 punts per cada activitat.
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Per les entitats de nova creació(creades en el mateix any de la
convocatòria de subvencions, o en un termini màxim d’un any) que
no dupliquin una disciplina existent amb activitat federada
obtindran un bonus de 100 punts. Si aquesta nova disciplina
incorpora esport femení obtindrà 100 punts addicionals més.
Les entitats que dupliquin alguna de les disciplines esportives
existents amb activitat federada, els punts totals obtinguts es
dividiran per 2, excepte si disposa d’algun equip de categoria o
sexe que no s’estigui realitzant.
Les entitats esportives federades registrades que no realitzin
activitat durant un període continuat de 2 anys o altern de 5
quedaran excloses fins que completin un període seguit
d’activitat de 3 anys.
Quant a còmput d’esportistes, només comptabilitzarà una vegada
si es donés el cas que aquest participa amb una entitat en
l’esport escolar i en altre en l’esport federat. O que aquest
esportista participa en dues categories de competició. Aquest
mateix criteri s’aplicarà pel còmput d’equips.

4.2. Programa d’iniciació i promoció esportiva.
Subvenció per a la promoció esportiva:
És objecte de subvenció les despeses
federatives, Consell
Esportiu i de gestió de les competicions oficials dels equips
inferiors( fins a cadet).
Les entitats esportives
subvencions són:

que

poden

acollir-se

a

aquestes

1. Les que participin dels programes de promoció esportiva.
3. Les que tenen una estructura esportiva amb equips de base
fins a cadet(3 com a mínim), i un sènior.
4. Que l’entitat no dupliqui una disciplina existent
anterioritat i que contempli els apartats anteriors.

amb

Quan un club rebi una subvenció per la via de patrocini esportiu
només caldrà que justifiqui l’import que rep.
Els criteris de valoració per les subvencions són:
•

EQUIPS EN COMPETICIÓ FEDERADA(LLIGA):

50 punts fins aleví, 40 infantil, 30 punts cadet ( agrupacions
de 15 esportistes per esports individuals).
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•

ACTIVITAT:

25 punts per equip federat i 50 per equip escolar.
•

ÀMBIT:

Àmbit de les competicions que comportin un calendari.
50 punts àmbit local, 25 punts provincial, 10 autonòmic ( x
equip). Es considerà àmbit nacional aquelles competicions
organitzades per la Federació Espanyola o Lliga Nacional. Tindrà
la consideració d’autonòmic aquell calendari de lliga amb
desplaçaments fora de la província de Barcelona de com a mínim 2
equips. Els campionats puntuals, siguin d’Espanya o fases
d’ascens de categories a un àmbit nacional, es subvencionaran
com acte puntual.
•

JOCS ESCOLARS:

400 punts per: Equip inscrit en les competicions organitzades
pel Consell Esportiu o agrupacions de 15 esportistes per esports
individuals.
•

PROGRAMA D’ACTIVITATS:

Per cada acte puntual75 punts.
Per activitats de Festa Major 20 punts si és un partit, 50 si és
mitja jornada i 100 punts per activitats de tot el dia.
Per activitats d'àmbit nacional 200 punts.
•

TÈCNICS:

50 punts per cada tècnic titulat en actiu en els grups
d’iniciació esportiva o als equips base ( fins cadet) durant la
temporada o curs escolar, prèvia acreditació de la titulació, i
mitjançant contracte laboral o de voluntariat. Un per grup o
equip. 10 punts més per estar inscrit en el ROPEC.

4.3. Programes d’activitats específiques: formació tècnics,
dinamització d’activitats vinculades amb l’activitat principal
de l’entitat.
Subvenció per programes d’activitats específiques: formació
tècnics, dinamització d’activitats vinculades amb l’activitat
principal de l’entitat.
Son subvencionables:
•

Les despeses d’inscripció a cursos de formació de tècnics
esportius o d’organització d’un curs de tècnics esportiu.
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•

les despeses d’organització de la dinamització d’activitats o
programes concrets vinculats amb l’activitat principal de
l’entitat.

El criteri de valoració és:
a)Per cada curs organitzat 200 punts.
realitzi un curs de formació 50 punts.

Per

cada

tècnic

que

b)Per cada acte puntual específic,50 si és mitja jornada i 100
punts per activitats de tot el dia.

4.4. Programa per a la contractació de tècnics esportius de les
entitats.
Subvencions destinades a sufragar part de les despeses per a la
contractació de tècnics esportius a les entitats esportives
locals.
L’Ajuntament subvencionarà els clubs que hagin regularitzat la
situació laboral dels seus tècnics esportius amb la seva
contractació i alta a la Seguretat Social. Les entitats
esportives que poden acollir-se a aquestes subvencions són:
1) Les que participin dels programes de promoció esportiva.
2) Les que tenen una estructura esportiva
equips de base fins a cadet i un sènior).

completa

(Mínim

3) Que l’entitat no dupliqui una disciplina existent
anterioritat i que contempli els apartats anteriors.

3

amb

Per valorar la subvenció s’aplicarà la següent fórmula:
A)El nombre d’hores
disponible.(A1)

de

treball

és

igual

al

70%

de

partida

Hores contractades per l’entitat X A1.
B) Per cada tècnic inscrit en el ROPEC, s’obtindran 10 punts. El
total de punts serà igual al 30 % de la partida disponible.
Per valorar la jornada de treball, el tècnic haurà d’estar
contractat com a mínim per tota la temporada de competició.
Cas que una entitat no pugui justificar el total de l’import
rebut, serà reintegrat a la resta de sol·licitants seguint el
mateix criteri de distribució.
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4.5. Finançament d’una part de les despeses per a la
contractació professional de la comptabilitat de les entitats.
Ajuts destinats a sufragar una part de les despeses generades
per a la contractació professional de la comptabilitat de les
entitats.
Aquesta subvenció correspon a les despeses
portar la comptabilitat de doble partida.

de

gestoria

per

5) ÀMBIT TEMÀTIC DEL PROJECTE
Les subvencions estan destinades a fomentar i promoure
activitats
esportives
i
activitats
físiques.
Poden
ser
sol·licitades per entitats esportives sense ànim de lucre o per
entitats de caràcter no estrictament esportiu, però que duguin a
terme activitats d’aquest caràcter i compleixin amb el Decret
58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
6) IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
El conjunt de les subvencions atorgades pels diferents programes
no superarà el 30 % del pressupost de l’entitat. L’excedent que
es pugui originar es repartirà entre les entitats que no arribin
a aquest percentatge, amb els mateixos criteris de valoració
dels punts/euros.
Per programes, no poden excedir com a màxim
pressupost de l’activitat a la qual s’apliquen.

del

50%

del

7) JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Les subvencions es justificaran amb documents originals, de
conformitat amb el que disposa l’article 22 de l’Ordenança
general de subvencions municipals, i d’acord amb el que disposa
l’article 15 de les bases reguladores de subvencions de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
8.1. NORMES ESPECÍFIQUES DE JUSTIFICACIÓ
8.1.1. Despeses justificables, no justificables i activitats no
subvencionables.
Com a criteri general les despeses justificables seran aquelles
que de manera indubtable responguin a l’objecte subvencionable,
com:
a) Despeses federatives (excepte les multes), material esportiu,
transports (taxi o autobús), productes farmacèutics, begudes
destinades als esportistes i les consumides durant la
pràctica esportiva (aigua i begudes isotòniques) sempre que
no
superi
el
10%
de
les
despeses
de
l'activitat
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subvencionada, despeses generals de l'entitat com són les
despeses d'oficina, telèfon, etc., fins a un màxim d'un 20%
de l'activitat subvencionada.
b) Els desplaçaments no poden superar el 30% de la subvenció
total
(excepte
en
casos
molt
determinats
d’esports
individuals d’elit ) i han de justificar-se amb factures
legals .
c) Exclusivament podran ser justificables les despeses de
begudes destinades als esportistes i les consumides durant la
pràctica esportiva (aigua i begudes isotòniques) i sense
rescabalament econòmic per part del beneficiari, i sempre que
no
superi
el
10%
de
les
despeses
de
l'activitat
subvencionada.
d) Són subvencionables les despeses derivades del pagament per
part de l’entitat dels cursets de formació a entrenadors o
monitors, sempre i quan els inscrits als cursets hagin
aprovat i hagin presentat la corresponent justificació segons
han aprovat el curs.
e) No seran despeses justificables de la subvenció:
f) Les despeses de desplaçaments a les competicions amb vehicles
particulars.
g) Les despeses de dietes, sous i similars que l’entitat aporti
als presidents, secretaris o socis de l’entitat. (s’exceptuen
les considerades com a desplaçaments).
9. CONTINGUT ESPECÍFIC DE LES SOL·LICITUDS
Sense perjudici de la documentació bàsica requerida a l’article
5 de les bases reguladores, les sol·licituds per activitats
esportives
hauran
d’anar
acompanyades
de
la
següent
documentació:
1. Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil amb el rebut
de pagament de l’any en curs. L’assegurança de responsabilitat
civil haurà de complir amb el que estableix a la disposició
segona del Decret 58/2010 de 4 de maig, de les entitats
esportives de Catalunya.
(Tota activitat o competició esportiva, federada o no, que
organitzin a Catalunya les entitats esportives regulades en
aquest Decret, així com qualsevol persona física o jurídica,
obliga a subscriure una assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi el risc de l'activitat o competició esportiva davant de
tercers amb uns capitals mínims de 600.000,00 euros per sinistre
i 150.000,00 euros per víctima. Als efectes d'aquesta disposició
també
es
consideren
tercers
els
mateixos
esportistes
participants i d'altres intervinents.)
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2. Certificat de l’assemblea general de tancament i aprovació
del pressupost anterior i el vigent. Còpia de l’acta de
l’Assemblea general.
3. Fitxa actualitzada de l’entitat.
4.Relació d’esportistes i tècnics( dades personals nom i
cognoms, DNI adreça i tel),
i equips inscrits al les
competicions oficials de la temporada vigent. En el cas que es
sol·liciti subvenció per a la contractació de tècnics esportius,
còpia dels Tc’s dels tècnics que es relacionin, des de l’inici
de la temporada o de l’inici de la contractació.
5. Còpia dels certificats negatius del Registre Central de
delinqüents sexuals, dels tècnics esportius de l’entitat que
estiguin amb menors.
6.Certificat o acreditació d’inscripció dels tècnics esportius
en el ROPEC.
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es
consideri necessari ampliar la informació, es podrà donar als
sol·licitants un termini de 10 dies, per solucionar els defectes
o omissions o per ampliar la informació.

Plaça de l’Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 00. Fax 93 635 64 12
sabarca@sabarca.cat

