BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ
DE BEQUES DESTINADES A ESPORTISTES
LOCALS DE LA SÉNIA, ANY 2018
L’Ajuntament de La Sénia convoca les ajudes que s'indiquen d'acord amb les
següents bases;

Primera. Introducció.
Aquestes normes seran aplicable a les peticions de beques a concedir a
esportistes de La Sénia, durant l'any 2018. La present convocatòria de
subvencions serà instruïda per la Regidoria d'Esports, resolent-se per la Junta
de Govern de l'Ajuntament de La Sénia .

Segona. Requisits dels beneficiaris.
Podran sol·licitar aquestes beques els/les esportistes de La Sénia que
reuneixin, en la data d'aprovació de les presents bases, els següents requisits:
a) Estar empadronat a La Sénia , com a mínim 6 mesos abans de la data de
presentació de la sol·licitud.
b) Pertànyer a un club esportiu federat en la corresponent Federació Esportiva.
(Si pertany a un club de fora de la Sénia i a la Sénia hi ha un club a la mateixa categoria no podrà ser
beneficiari de les beques).

c) Estar en possessió de la Llicència Federativa en la modalitat esportiva
corresponent.

Tercera. Objecte de la subvenció.
Les presents bases tindran com a finalitat recolzar la pràctica esportiva i facilitar
la millora del rendiment dels/les esportistes, per optimitzar la seva participació
en les competicions esportives, així com aconseguir l'adequada tecnificació en
la seva especialitat esportiva.
La dotació de cadascuna d'aquestes Beques serà de fins a 500 € com a
màxim. L'import de les beques estarà subjecte a la normativa fiscal vigent.
Podran optar a aquestes beques els esportistes que pertanyin a:
A

Esports Olímpics:

A.1

Esports d'equip (futbol, bàsquet, handbol, voleibol, etc.).

A.2

Esports individuals (atletisme, natació, bàdminton, etc.).

A.3

Esports de combat (judo, lluita, etc.)
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B

Esports no olímpics (escacs, motociclisme, frontenis, etc.).

C

Esports autòctons (birles,..).

Quarta. Criteris de concessió.
El procediment assignat per a la concessió de les diferents sol·licituds serà en
règim de concurrència competitiva. Els criteris de concessió de les ajudes
referits a la temporada 2017 – 2018 (juny 2017 / juny 2018) són els següents:
1. Esportistes d'elit
Consideració d'Esportista de Catalunya …………......................... 50 punts
Consideració d'Esportista d'Elit Nacional ………………………….. 60 punts
2. Selecció
Provincial ……………............…..................................................... 20 punts
Autonòmica ……………...............................................................… 30 punts
Nacional ………….............................................................………... 40 punts
3. Esports Individuals
a)COMPETICIONS OFICIALS INDIVIDUALS FEDERADES
CAMPIONATS AUTONÒMICS / TERRITORIALS

1º Classificat ……………………………………………………………….. 20 punts
2º Classificat ……………………………………………………………….. 18 punts
3º Classificat ……………………………………………………………….. 16 punts
Condició de finalista (8 primers)……………………………………....…… 8 punts
Només Participació………………………………………………….………...2 punts
CAMPIONATS ESPANYA

1º Classificat ……………………………………………………………….. 30 punts
2º Classificat ……………………………………………………………….. 27 punts
3º Classificat ……………………………………………………………….. 24 punts
Condició de finalista (8 primers)…………………………….………….… 21 punts
Participació…...………………………………………………………..…….18 punts
ALTRES CAMPIONATS INTERNACIONALS OFICIALS

1º Classificat ……………………………………………………………….. 40 punts
2º Classificat ……………………………………………………………….. 36 punts
3º Classificat ……………………………………………………………….. 32 punts
Condició de finalista (8 primers)…………………………….……………..28 punts
Participació…...………………………………………………………..…….24 punts
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CAMPIONATS EUROPA

1º Classificat ……………………………………………………………….. 50 punts
2º Classificat ……….......………………………………………………….. 45 punts
3º Classificat ……………………………………………………………….. 40 punts
Condició de finalista (8 primers)….………………………….…………… 35 punts
Participació………………………….………………………..…………….. 30 punts
CAMPIONATS DEL MÓN

1º Classificat ……………………………………………………………….. 60 punts
2º Classificat ……………………………………………………………….. 54 punts
3º Classificat ……………………………………………………………….. 48 punts
Condició de finalista (8 primers)….………………………….…………… 42 punts
Participació………………………….………………………..…………….. 36 punts
JOCS OLÍMPICS

1º Classificat ……………………………………………………………….. 70 punts
2º Classificat ……………………………………………………………….. 63 punts
3º Classificat ……………………………………………………………….. 56 punts
Condició de finalista (8 primers)….....……………………….…………… 49 punts
Participació…………………………….……………………..…………….. 42 punts
4. Mèrits d'equip.
a)COMPETICIONS OFICIALS FEDERADES
CAMPIONATS AUTONÒMICS/ TERRITORIALS

1º Classificat …………………………….………………………………….. 10 punts
2º Classificat …………………………...…………………………………….. 9 punts
3º Classificat ………………………………………………………………….. 8 punts
Condició de finalista (8 primers) ……….....………………………………… 7 punts
Participació …………………………………………………………….…….... 6 punts
CAMPIONATS ESPANYA

1º Classificat ……………………………………………………………….. 16 punts
2º Classificat ……………………………………………………………….. 14 punts
3º Classificat ……………………………………………………………….. 12 punts
Condició de finalista (8 primers) …………….......……………………..…10 punts
Participació …………………………………………………………….…….. 8 punts
ALTRES CAMPIONATS INTERNACIONALS OFICIALS

1º Classificat ……………………………………………………………….. 20 punts
2º Classificat ……………………………………………………………….. 18 punts
3º Classificat ……………………………………………………………….. 16 punts
Condició de finalista (8 primers) …………………...……………………...14 punts
Participació …………………………………………..……………….…….. 12 punts
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CAMPIONATS EUROPA

1º Classificat ……………………………………………………………….. 25 punts
2º Classificat ……………………………………………………………….. 22 punts
3º Classificat ……………………………………………………………….. 20 punts
Condició de finalista (8 primers) .………………………………………… 18 punts
Participació ………………………..………………………………….…….. 16 punts
CAMPIONATS DEL MÓN

1º Classificat ……………………………………………………………….. 30 punts
2º Classificat ……………………………………………………………….. 27 punts
3º Classificat ……………………………………………………………….. 24 punts
Condició de finalista (8 primers) ….....…………………………………… 21 punts
Participació ……………………………..…….……………………….……..18 punts
JOCS OLÍMPICS

1º Classificat ……………………………………………………………….. 35 punts
2º Classificat ……………………………………………………………….. 32 punts
3º Classificat ……………………………………………………………….. 28 punts
Condició de finalista (8 primers) ……....……………………………….… 24 punts
Participació ………………………………...………………………….……. 20 punts
5. Rècord.
a. Nacional, només per a esports individuals: 30 punts.
b. Autonòmic, només per a esports individuals: 20 punts.
6. Rànquing (nomes per a esports individuals)
a. Internacional:

- 40 punts al primer lloc en el Rànquing
- 35 punts al 2º lloc en el Rànquing
- 30 punts al 3*er lloc en el Rànquing.
- Del 4º al 10º classificat 20 punts.
- Del 11º al 50º classificat 15 punts.
- Del 51º al 100º 10 punts.
b. Nacional:

- 20 punts al primer lloc en el Rànquing
- 15 punts al 2º lloc en el Rànquing
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- 10 punts al 3*er posat en el Rànquing.
- Del 4º al 10º classificat 5 punts.
- Del 11º al 50º classificat 3 punts.
c. Autonòmic:

- 10 punts al primer lloc en el Rànquing
- 8 punts al 2º lloc en el Rànquing
- 6 punts al 3*er lloc en el Rànquing.
- Del 4º al 10º classificat 3 punts.
- Del 11º al 50º classificat 1 punts.
7. Historial Esportiu:
En aquest apartat es valoraran els altres aspectes relatius a la carrera esportiva
del sol·licitant, no contemplats en els punts anteriors i que estan directament
relacionats amb l'objecte de la beca. Haurà de deixar-se constància en
l'expedient de la seva motivació. Fins a 40 punts.
8. Dificultat
En aquest apartat es valorarà el nivell de dificultat pràctica de l'esport, incloent
en aquest concepte la complexitat tècnica, el fet de competir en diferents
modalitats esportives i altres circumstàncies anàlogues. Haurà de deixar-se
constància en l'expedient de la seva motivació. Fins a 40 punts.

Les beques es concediran als sol·licitants que hagin obtingut major puntuació
fins que s'esgoti l'import màxim pressupostat (veure clàusula vuitena).
El “valor del punt” s'obté dividint el 100% de l'import màxim pressupostat
d'aquesta convocatòria entre el total de punts obtinguts per totes les sol·licituds
de la mateixa reservant-se el dret a no concedir aquestes beques a aquells
esportistes que no aconsegueixin un mínim de 50 € d’equivalència en punts.
Obtingut el valor equivalent al punt, el següent pas seria multiplicar aquest valor
per el/l'esportista que hagi obtingut major puntuació. Coneguda l'assignació
màxima a aquest esportista es realitzarà un ajust proporcional a la resta de
beneficiaris sempre que la quantitat resultant sigui major de 500,00 €.

[]

Exemples pràctics:
CAS A: Quan la quantitat màxima a percebre per l'esportista millor valorat
supera el màxim estipulat (600,00€).
En el cas que el resultat de la suma de punts aconseguits per la totalitat dels
aspirants anés de 800 punts, el valor del punt seria de 10,00€ (8000,00€ / 800p
=10,00€). Si l'esportista amb major puntuació obté 103 punts li correspondrien
1030€ segons la puntuació. No obstant això, únicament percebria 600,00€,
quantitat corresponent a l' import màxim estipulat. A partir d'aquí, el nou valor
del punt seria 5,83€ que resultarien de dividir els 600,00€ per la puntuació
d'aquest esportista (600,00 € / 103p =5,83€)
CAS B: Quan la quantitat màxima a percebre per l'esportista és igual o inferior
al màxim estipulat (600,00€)
En el cas que el resultat de la suma de punts aconseguits per la totalitat dels
aspirants anés de 800 punts, el valor del punt seria de 10,00€ (8000,00€ /
800p=10,00€). Si l'esportista amb major puntuació obtinguda té 60 punts li
correspondran 600,00€ (60p x 10,00€ = 600,00€). En aquest cas no és
necessari recalcular el valor del punt.

Cinquena. Requisits formals.
Les sol·licituds, que aniran dirigides a la Regidoria d'Esports de l´Ajuntament de
la Sénia, es formalitzaran en imprès oficial del model que facilitaran al registre
d´entrada de l´Ajuntament.
Les sol·licituds adjuntaran els següents documents. En el cas que l'esportista
sigui menor d'edat, la responsabilitat en presentar la documentació serà del
pare, mare o tutor del mateix.
1. Fotocòpia per ambdues cares del Document Nacional d'Identitat.
2. Volant d'empadronament com a resident actual a la Sénia.
3. Fotocòpia de la Llicència Federativa 2017/2018.
4. Historial esportiu del/la sol·licitant visat pel club i per la Federació Esportiva
Territorial als quals pertany fins avui de la sol·licitud, en el qual haurà d'
incloure’ls informe del club esportiu visat i amb l'informe favorable de la seva
Federació Esportiva corresponent, fent constar que l'esportista està federat.
(ANNEX 2)

5. Relació de despeses (ANNEX 3)
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6. Declaració de totes les subvencions, ajudes o beques que hagi rebut o rebi
el sol·licitant d'altres institucions públiques o privades, per a la mateixa finalitat,
i/o les sol·licitades en el present any, i declaració de no estar culpable en les
prohibicions per obtenir la condició de beneficiari establertes en l'article 13 de la
Llei General de Subvencions.(ANNEX 4)
7. Model oficial de fitxa de manteniment de tercers del sol·licitant, amb les
dades bancàries, degudament diligenciat per l'entitat bancària. (ANNEX 5)
8. Autorització utilització dades personals.(ANNEX 6)
La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del
sol·licitant perquè l'òrgan concedint obtingui de forma directa, a través de
certificats telemàtics, els certificats a emetre per l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social,
acreditatius d'estar al corrent en el pagament de les seves obligacions. En els
supòsits en els quals per qualsevol circumstància el certificat no sigui positiu,
es requerirà al sol·licitant perquè ho aporti, amb indicació que si així no ho fes,
se li tindrà per desistit de la seva petició, procedint-se en conseqüència al seu
arxiu amb els efectes previstos en l'art. 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
Quan la sol·licitud no reuneixi els requisits establerts o no incorpori la
documentació exigida, es requerirà al/la interessat/a perquè, en un termini de 3
dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que,
si així no ho fes, es tindrà per desistit de la seva petició, procedint-se en
conseqüència al seu arxiu sense més tràmit.

Sexta. Comissió Avaluadora, Concessió i Seguiment de les
Beques.
Per a l'examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió
avaluadora que estarà integrada pels següents membres:
Comissió d’esports
La comissió avaluadora té facultats per realitzar, per mitjà dels seus membres,
quantes comprovacions estimi necessàries per a la millor qualificació dels
mèrits adduïts, podent convocar si ho considera necessari en algun cas
concret, a algun dels aspirants a una entrevista personal.
Constituïda vàlidament la citada Comissió i una vegada finalitzat el
corresponent estudi dels expedients de cadascun dels aspirants, la comissió
avaluadora formularà proposta d'adjudicació de les beques, perquè les
dictamini i s'aprovi, si escau, per acord de Junta de Govern Local. La resolució
per la qual s'atorgui la beca es publicarà en el tauler d'anuncis i a la pàgina web
de l'Ajuntament.
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Setena. Termini de presentació.
El termini de presentació de sol·licituds serà de l´1 de setembre fins al 30
setembre del 2018.
La sol·licitud i la documentació requerida serà presentada en el Registre de
l’Ajuntament de La Sénia, situat al C/Tortosa nº 1, a l'atenció de la Regidoria
d'Esports.
L'adreça www.lasenia.cat, publicarà els models a utilitzar i informació de la
convocatòria.

Octava. Crèdit pressupostari i import de les beques.
L' import màxim de les subvencions que es concedeixin a l'empara de la
present convocatòria, ascendeix a 1.500 € i es faran efectives amb càrrec a la
partida 341.481.02 del Pressupost de despeses de l'Ajuntament de La Sénia
per a l'exercici 2018.

Novena. Resolució de la subvenció i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà
excedir de sis mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la
corresponent convocatòria. 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.
A l'efecte de NOTIFICACIÓ ALS INTERESSATS, l'acord resolutori de les
subvencions concedides i denegades es publicarà en el tauler d'anuncis de
l’Ajuntament de La Sénia. També es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament
de La Sénia, en la següent adreça: www.lasenia.cat

Desena. Termini i forma de justificació.
El termini màxim per a la justificació de l'activitat subvencionada finalitzarà el
dia 20 de desembre de 2018, havent de presentar en el Registre d'Entrada de
l’Ajuntament de la Sénia, segons model que es facilitarà a tal efecte, la següent
documentació:
La beca haurà de ser destinada fonamentalment a aconseguir la millora *psicofísica i tècnica de l'esportista, per la qual cosa són imputables:
• Les despeses derivades de l'adquisició i compra de material i equipament
tècnic esportiu per a l'entrenament i la competició.
• Les despeses d'obtenció de les llicències esportives, quotes de gimnasos i
ocasionades per desplaçament a les competicions esportives.
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• Revisions mèdiques (proves d'esforç) i uns altres que puguin ser reconeguts
com a indispensables per a la consecució dels objectius esportius previstos.
• En cap cas es tindran en compte les factures derivades de productes
farmacèutics i protésics, així com material informàtic.
Els justificants de les despeses hauran de correspondre a més d'un dels
conceptes especificats, corresponents a les despeses ocasionades per
l'esportista en el transcurs de la temporada que finalitza en el present any.
La justificació de les despeses haurà de realitzar-se mitjançant aportació de
documents originals o còpia compulsada dels mateixos que reuneixin els
requisits de facturació exigits en el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de
facturació, i es modifica el Reglament de l' Impost sobre el Valor Afegit.
La falta de justificació de les despeses produirà la perduda de la beca
concedida.

Onzena. Fiscalització.
Podrà ser motiu de desestimació o minoració de la beca la constància de
disposar d'una altra beca o ajuda similar o altres mitjans de finançament per
part del sol·licitant, per al desenvolupament de la seva activitat esportiva.
En el cas que el sol·licitant sigui menor de 18 anys en el moment de presentar
la sol·licitud d'ajuda, l'import de la Beca es farà efectiva en el compte bancari
en la qual el beneficiari és titular; no obstant això, el representant legal del
menor serà responsable de l'adequada destinació de la Beca.
L’Ajuntament de La Sénia es reserva el dret de realitzar un seguiment de les
activitats subvencionades amb aquestes beques, podent exigir una explicació
detallada i documental de les despeses presentades fins a un any després de
la concessió de la beca, així com podrà anul·lar qualsevol beca concedida,
quan al seu judici existeixi incompliment de les obligacions contretes per la/el
beneficiària/o de la beca.

Dotzena. Obligacions dels beneficiaris.
− Dur a terme l'activitat objecto de la beca segons les condicions establertes.
− Sotmetre's a quantes actuacions de comprovació i control es considerin
necessàries per part del M.I. Ajuntament de La Sénia, aportant tota la
informació que li sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.
− Presentar justificació de la despesa en les condicions establertes a les
presents Bases i conforme l'annex II per un import mínim igual al de l' import en
metàl·lic de la beca concedida.
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− Col·laborar amb l'Ajuntament de La Sénia en aquells programes esportius pel
qual siguin requerits a l'efecte de promoció i extensió esportiva.
− Participar en esdeveniments esportius amb finalitats benèfiques i/o
promocions organitzades i/o participades per l'Ajuntament de La Sénia.
− Comunicar a l'Ajuntament de La Sénia l'obtenció d'altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que financin la seva activitat, concedides amb
posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud inicial conforme a la base
Cinquena.

Tretzena. Documentació i pagament.
Una vegada presentada la justificació conforme a les clàusules anteriors, la
Comissió Avaluadora emetrà informe proposta de conformitat. Aquest informe
serà fiscalitzat per la Intervenció i s'elevarà a la Junta de Govern Local per a la
seva aprovació, donant-se trasllat a la Tresoreria municipal per a la realització
material del pagament.

Catorzena. Règim jurídic.
Aquestes bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació en el Tauló
d'Edictes de l'Ajuntament i en la web municipal. Pel no regulat expressament a
les Bases s'estarà al que es disposa a les bases d'Execució del Pressupost
General per a l'exercici econòmic 2018 i al que es disposa en la Llei 38/2003 de
17 de novembre, General de Subvencions i altra legislació d'aplicació.

