AJUNTAMENT DE CALAFELL. CONCEJALÍA DE DEPORTES
ANUNCIO del extracto del acuerdo de 27 de julio de 2020, de la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Calafell, en el cual se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas a actividades deportivas y para la promoción deportiva año 2020,
mediante el procedimiento de concurrencia competencia.
En conformidad con el previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a)de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, el texto
completo de la cual puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página Web del Ayuntamiento de
Calafell, en el siguiente enlace http://calafell.cat/ajuntament/subvencions-i-ajuts/activitatsi-promocio-esportiva.
Primero. Requisitos para la solicitud y forma de acreditar los
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Podrán ser beneficiarios/arias de estas subvenciones las persones físicas empadronadas
en el Ayuntamiento de Calafell y las persones jurídicas legalmente constituidas y sin
ánimo de lucro, inscritas en el Registro de entidades correspondiente de la Generalitat y
en el Registro municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Calafell que
hayan de realizar la actividad que fomenta su concesión, siempre que no estén afectadas
por ninguna de las prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Los requisitos exigibles a las personas físicas o jurídicas beneficiarias son las que se
establecen en el artículo 6 de la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento
de Calafell.

El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento
de solicitud, tramitación, concesión, pago y justificación de las subvenciones que otorgue
el Ayuntamiento de Calafell a través de la concejalía de deportes a aquellas personas
jurídicas y personas físicas que efectúen actividades en el término municipal de Calafell
o fuera de este, con la finalidad de fomentar la práctica del deporte, la promoción del
deporte base y de competición, del deporte federado, del deporte femenino y la
proyección exterior del municipio a través del deporte, siempre de acuerdo con las
finalidades públicas que se establezcan.
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Segundo. Objeto y finalidad de las subvenciones
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Tercero. Bases reguladoras
Las Bases de la convocatòria, aprovadas por el Pleno del Ayuntamiento de Calafell en
fecha 12 de marzo de 2020, se podran consultar en el Boletín Oficial de la Provincia
núm. 2020-3590, de fecha 19 de junio de 2020 y en la Web del Ayuntamiento de
Calafell en el enlace: http://calafell.cat/ajuntament/subvencions-i-ajuts/activitats-i-promocioesportiva.
Cuarto. Cuantía de las subvenciones a conceder
El presupuesto máximo que se destinará en el año 2020 para la concesión
subvenciones objetos de la presente convocatoria será de 130.000 euros.

de las

Dentro de los porcentajes máximos establecidos en el artículo 15 de la convocatoria, los
importes máximos que se podrán conceder a una persona beneficiaria, por cada uno de
los programas, son los siguientes:
a) Ayudas por la actividad ordinaria:
a.1. Entidades deportivas del municipio:
a.1.1. Federadas.
Los criterios de valoración del artículo 15.1 de esta convocatoria, establece el
importe concreto a percibir en función de los puntos obtenidos en la valoración
del proyecto.
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La cuantía de la subvención máxima es del cincuenta por ciento (50%) del
presupuesto de la actividad subvencionable. El importe máximo de la subvención
será de 30.000 euros.
a.1.2. No federadas.
Los criterios de valoración del artículo 15.2 de la convocatoria establece el
importe concreto a percibir en función de los puntos obtenidos en la valoración
del proyecto.
La cuantía de la subvención máxima es del cincuenta por ciento (50%) del
presupuesto de la actividad subvencionable con un máximo de 2.700 euros.
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a.2. Deportistas del municipio, federados y que compitan en campeonatos
oficiales, de forma individual (no dentro de un equipo).
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Los criterios de valoración del artículo 15.3 de la convocatoria, establece el
importe concreto a percibir en función de los puntos obtenidos en la valoración
del proyecto.
La cuantía de la subvención máxima es del cincuenta por ciento (50%) del
presupuesto de la actividad subvencionable con un máximo 3.200 euros.
b) Ayudas por actividad extraordinaria y puntual de las entidades deportivas del
municipio.
Los criterios de valoración del artículo 15.4 de la convocatòria establece el importe
concreto a percibir en función de los puntos obtenidos en la valoración del
proyecto.
La cuantía de la subvención máxima es del cincuenta por ciento (50%) del
presupuesto de la actividad subvencionable con un máximo 1.800 euros.
En ningún caso se sobrepasará el importe solicitado.
Quedará a cargo de la persona física o jurídica solicitante la aportación del resto del
coste, bien directamente o por cofinanciación de terceros (entes públicos o privados).
Quinto. Plazos de presentación de solicitudes
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Las solicitudes se presentaran dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al de la
publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOP-T).
Sexto. Otros datos
Las solicitudes para concurrir a esta convocatoria se han de formular mediante el modelo
oficial que se puede obtener en la web municipal.
No se tendrá en cuenta ninguna documentación entregada que no se acompañe de la
correspondiente solicitud, si no es para adjuntarla a un procedimiento ya iniciado.

Las solicitudes conjuntamente con la documentación exigida en el punto 9 se tendrán
que presentar en el registro del Ayuntamiento, preferiblemente telemáticamente a través
de la web del Ayuntamiento así como en cualquiera de los lugares previstos en el artículo
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Las solicitudes podrán presentarse por escrito mediante la cumplimentación del modelo
normalizado, que será firmado por el interesado o por el representante legal de la entidad.
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16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

La presentación de la solicitud de subvención presupone el conocimiento y la aceptación
de las normas que la regulan.
Sólo se puede presentar una solicitud por proyecto y en ningún caso se puede presentar el
mismo proyecto a diferentes programas, sin perjuicio de la posibilidad de presentar un
proyecto diferente en cada modalidad de programa. Si durante el momento de la
valoración se apreciara un error en el ámbito elegido por parte del solicitante, la solicitud
se podrá incluir en el programa al que se adecue mejor.
Alexandre Pallarès Cervilla
Secretario

Calafell, 28 de julio de 2020
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AJUNTAMENT DE CALAFELL. REGIDORIA D'ESPORTS
ANUNCI de l'extracte de l'acord de 27 de juliol de 2020, de la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de Calafell, en el qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de
subvencions destinades a activitats esportives i per a la promoció esportiva any 2020,
mitjançant el procediment de concurrència competència.
En conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text
complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) i a la pàgina Web de l'Ajuntament
http://calafell.cat/ajuntament/subvencions-i-

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

de Calafell, en el següent enllaç
ajuts/activitats-i-promocio-esportiva.
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Primer. Requisits per a la sol·licitud i forma d'acreditar els:
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques empadronades a
l’Ajuntament de Calafell i les persones jurídiques legalment constituïdes i sense ànim de
lucre, inscrites en el Registre d’entitats corresponent de la Generalitat i en el Registre

municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Calafell que hagin de realitzar
l’activitat que fomenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de
les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions
Els requisits exigibles a les persones físiques o jurídiques beneficiàries són les que
s’estableixen a l’article 6 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Calafell.
Segon. Objecte i finalitat de les subvencions
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui
l’Ajuntament de Calafell a través de la regidoria d’esports a aquelles persones jurídiques i
persones físiques que duguin a terme activitats al terme municipal de Calafell o fora
d’aquest, amb la finalitat de fomentar la pràctica de l’esport, la promoció de l’esport
base i de competició, de l’esport federat, de l’esport femení i la projecció exterior del
municipi a través de l’esport, sempre d’acord amb les finalitats públiques que s’estableixin.
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Tercero. Bases Reguladores
Las Bases de la convocatòria, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Calafell en data 12 de
març de 2020, es podran consultar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 2020-3590,
de data 19 de juny 2020 i al Web de l’Ajuntament de Calafell, en el següent enllaç:
http://calafell.cat/ajuntament/subvencions-i-ajuts/activitats-i-promocio-esportiva
Quart. Quantia de les subvencions a atorgar

Dins dels percentatges màxims establerts a l’article 15 de la convocatòria, els imports
màxims que es podran concedir a una persona beneficiària, per cada un dels programes,
són els següents:
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El pressupost màxim que es destinarà a l’any 2020 per a la concessió de les subvencions
objectes de la present convocatòria serà de 130.000 euros.
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a) Ajuts per l’activitat ordinària:

a.1. Entitats esportives del municipi:
a.1.1. Federades.
Els criteris de valoració de l’article 15.1 de esta convocatòria, estableix l’import
concret a percebre en funció dels punts obtinguts en la valoració del projecte.
La quantia de la subvenció màxima és del cinquanta per cent (50%) del pressupost
de l’activitat subvencionable. L’import màxim de la subvenció serà de 30.000
euros.
a.1.2. No federades.
Els criteris de valoració de l’article 15.2 de la convocatòria estableix l’import
concret a percebre en funció dels punts obtinguts en la valoració del projecte.
La quantia de la subvenció màxima és del cinquanta per cent (50%) del pressupost
de l’activitat subvencionable amb un màxim de 2.700 euros.
a.2. Esportistes del municipi, federats i que competeixen en campionats oficials, de
forma individual (no dins d’un equip).
Els criteris de valoració de l’article 15.3 de la convocatòria, estableix l’import
concret a percebre en funció dels punts obtinguts en la valoració del projecte.
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La quantia de la subvenció màxima és del cinquanta per cent (50%) del pressupost
de l’activitat subvencionable amb un màxim de3.200 euros.
b) Ajuts per l’activitat extraordinària i puntual de les entitats esportives del municipi.
Els criteris de valoració de l’article 15.4 de la convocatòria estableix l’import
concret a percebre en funció dels punts obtinguts en la valoració del projecte.
La quantia de la subvenció màxima és del cinquanta per cent (50%) del pressupost
de l’activitat subvencionable amb un màxim de 1.800 euros.
En cap cas es sobrepassarà l’import sol·licitat.
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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).

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

3ebb6cd2540f4eab8c95e98c9ed7e8f0001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Cinquè. Terminis de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran dintre dels vint (20) dies hàbils següents al de la publicació
de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOP-T).

Sisè. Altres dades
Les sol·licituds per concórrer a aquesta convocatòria s’han de formular mitjançant el
model oficial que es pot obtenir a la 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.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model
normalitzat,que serà signat per l’interessat o pel representant legal de l’entitat.
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Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida en el punt 9 s’han de
presentar en el registre de l’Ajuntament, preferiblement telemàticament a través de la
web de l’Ajuntament així com en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.
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Només es pot presentar una sol·licitud per projecte i en cap cas es pot presentar el mateix
projecte a diferents programes, sense perjudici de la possibilitat de presentar un projecte
diferent a cada modalitat de programa. 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.
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Secretari
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Calafell, 28 de juliol de 2020
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