
CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A ESPORTISTES 
INDIVIDUALS DE FIGUERES QUE PARTICIPIN EN COMPETICIONS I/O 
ACTIVITATS ESPORTIVES D’ALT RENDIMENT PER A L’ANY 2018 
 
1. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de les subvencions 
L’objecte d’aquesta convocatòria  és la regulació de l’atorgament d’ajuts als 
esportistes amateurs figuerencs i no professionals, menors de 30 anys,  
d'esports individuals que prèvia classificació o selecció han participat en 
competicions esportives oficials d’àmbit nacional, estatal o superior així com en 
programes i/o concentracions oficials de tecnificació per a la millora de les 
seves condicions individuals durant l’any 2018  i que no es trobin incloses en 
cap altre programa municipal de subvencions. 

La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases aprovades  pel Ple de 
l’Ajuntament de Figueres en sessió de data 14 de desembre de 2017 i 
publicades al BOP número 48, de data 8 de març de 2018. 

 
2. Crèdit pressupostari assignat i quantia màxima que s’hi destina 
 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es financen amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 18 203 34100 48000 “Ajuts a l’esport” de l’exercici 
2018 i s’hi destina la quantitat total 17.550,44 euros 
 
3.- Requisits per sol�licitar la subvenció i forma d’acreditar-los 
 
Els ajuts tindran caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement 
revocables i reduïbles en qualsevol moment, no generen cap dret a l’obtenció 
d’altres beques en anys posteriors i no es poden al�legar com a precedent.  

L’ import màxim de l’ajut serà de 1.200,00 € per beneficiari.  

Els esportistes que vulguin participar en aquest programa hauran d’acreditar: 

- Haver nascut a Figueres i/o estar empadronat a Figueres (temps mínim de 
residència 4 anys).   

- Disposar de llicència federativa vigent, tramitada per la Federació de la 
corresponent modalitat esportiva. 

- No estar inhabilitat o tenir sanció federativa per falta greu o sanció per 
expedient de dopatge. 

- No tenir cap tipus de llicència i/o contracte professional o similar. 

Són requisits per a ser beneficiaris dels ajuts regulats en aquestes bases: 

- Col�laborar en l’organització d’activitats i o esdeveniments esportius del 
municipi. 

- Vetllar en tot moment per difondre els valors implícits de l’esport i representar 
dignament a la ciutat de Figueres. 

- Col�laborar en les activitats de promoció de la ciutat de Figueres. 

- Presentar els justificants corresponents certificats pel club al qual pertany i 
visats per les federacions o institucions oficials corresponents organitzadores 
dels programes en els que participa. 



Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica i 
audiovisual el logotip  i/o la col�laboració de l’ajuntament de Figueres. 
En el cas de menors d’edat serà necessari d’oportú consentiment patern, 
matern o tutor legal. 

 
4.- Termini de presentació de sol�licituds 
Del 22 al 30 de novembre  de 2018, ambdós inclosos. 
 
5. Documents i informacions que han d’acompanyar a la sol�licitud 
La documentació que cal presentar és: 

• Sol�licitud  
• Descripció de les activitats i/o competicions d'alt nivell que realitza 

l'esportista prèvia selecció o classificació (Cal presentar els documents 
acreditatius de les inscripcions, classificacions, resultats, convocatòries 
per a programes d'alt rendiment, etc.. ) 

• Compte justificatiu normalitzat, que constarà de la següent 
documentació: 
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la 
factura. 
- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor 
probatori equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al 
paràgraf anterior.  
- Detall del finançament final de les despeses del concepte 
subvencionat, amb indicació de la procedència dels ingressos i 
subvencions. 
Només es consideraran despeses subvencionables les que fan 
referència a desplaçaments, allotjaments, dietes, material esportiu, 
despeses federatives, despeses per entrenaments especials, etc... 
relacionades amb les activitats i/o competicions d'alt rendiment. No 
s'acceptaran despeses de l'activitat esportiva ordinària de l'esportista.  
Només es comptabilitzaran les despeses efectuades on quedi clar que la 
despesa és exclusivament de l’esportista sol.licitant. 

• Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat financera. 

• Declaració responsable de no estar incurs en cap prohibició per obtenir 
subvencions. 

• Presentació de documentació acreditativa de la renda familiar (en cas de 
renda de la unitat de convivència de fins a 10.000 euros):  

Caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts 
d'ingressos de cadascun dels membres de la unitat de convivència:  
− Els treballadors, per compte aliè: declaració de la renda de l’any 2017. 
En cas de no haver-la hagut de presentar: informe de vida laboral 
actualitzat, emès per la Seguretat Social i dels fulls de salari 
corresponents a l'any 2017 (tot l’any).  
− Els treballadors autònoms o empresaris: declaracions trimestrals de 
l'IRPF, i IVA de l’any 2017.  



− Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de 
Treball de la Generalitat, en que consti si es percep la prestació d'atur i 
la seva quantia.  
− Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat 
acreditatiu actualitzat.  
− Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de 
la seva quantia actualitzada.  
En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda 
s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que 
serà valorada per la Comissió d’adjudicació.  

 
Es presentarà una sol�licitud per esportista.  

 
6. Criteris de valoració de les sol�licituds 
 
• Nivell de competició oficial, prèvia classificació ( màxim 50 punts ) 

 
- Medallista en campionats de Catalunya: 20 punts 
- Participant campionats d’Espanya:20 punts 
- Medallista en campionats d’Espanya: 30 punts 
- Participant en campionats d’Europa: 30 punts 
- Medallista en campionats d’Europa: 40 punts 
- Participant en campionats del món / Jocs Olímpics: 50 punts 

 
Només es valorarà el millor d'aquests aspectes assolits. 
 
• Participació en programes de tecnificació/Alt Rendiment organitzats per 
estaments oficials i prèvia selecció (màxim 20 punts) : 
  

- Desplaçaments obligatoris setmanals entre 50 i 100 km. : 10 punts 
 - Desplaçaments obligatoris setmanals entre 100 i 200 km. : 15 punts  

- Desplaçaments obligatoris setmanals de més de 200 km. : 20 punts 
 
• Anàlisi del pressupost (màxim 30 punts) 
  

DESPESES 
- Despeses entre 300 i 500 euros: 5 punts 
- Despeses entre 500 i 1000 euros: 10 punts 
- Despeses entre 1.000 i 1.500 euros: 15 punts 
- Despeses superiors a 1.500 euros: 20 punts 
 

INGRESSOS 
                        - Ingressos de la unitat familiar de fins a 10.000 euros: 10 punts 
 
Es dividirà l’import de l’aplicació pressupostària destinada (17.550,44 euros) 
respecte el total de punts obtinguts per saber el valor del punt. L'import de la 
subvenció serà el resultat de multiplicar el valor del punt pel total de punts 
obtinguts  sempre i quan no es superin els 1.200 € per esportista i es 
subvencioni més del 50% del pressupost presentat. 
 



7.- Òrgan competent per a l’instrucció i resolució del procediment 
 
Es constituirà una “Comissió d’avaluació”, formada per la direcció de l’Àrea de 
Serveis a les Persones i per la direcció i equip tècnic del Servei d’Esports. 
La comissió d’avaluació  valorarà, en base als criteris de valoració, i elevarà la 
resolució de les sol�licituds l’alcaldia presidència  

 
8.- Termini de resolució i notificació 
 

El termini de resolució sobre l’atorgament de les subvencions serà, com a 
màxim, en el termini d’un mes a comptar des de la data de finalització del 
termini de presentació de sol�licituds. 

Les concessions i denegacions així com tots els actes administratius derivats 
de la tramitació administrativa relativa a les sol�licituds per concòrrer a les 
convocatòries que es portin a terme en el marc d’aquestes bases es notificaran 
electrònicament, via e-NOTUM, als sol�licitants que hagin manifestat la seva 
autorització a ser notificats per aquest mitjà, de forma expressa, en l’imprès de 
sol�licitud. 
El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant 
del dipòsit de la notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon 
mòbil que consti en el document d’autorització signat pel sol�licitant. 
L’accés a les notificcions electròniques per part de les persones autoritzades 
requerirà la seva identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que 
s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic autoritzats. 
La notificació electrònica s’entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha 
acreditat la posada a disposició de persones autoritzades, han transcorregut 
deu dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d’ofici o 
a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material 
d’accedir-hi.  
 
9. Règim de recursos 
 
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi 
podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es 
podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan competent per resoldre, 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
10. Mitjà de notificació 
 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els 
sol�licitants poden entendre desestimades les seves sol�licituds per silenci 
administratiu. La resolució ha de ser notificada a cada beneficiari de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies posteriors a la data en què 
hagi estat adoptada. 
Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a l’Ajuntament tenir 
constància que l’interessat o el seu representant legal ha rebut la resolució, 
com també de la data, la identitat i el contingut de l’acte administratiu, sens 



perjudici de l’obligació de publicitat de les subvencions atorgades, d’acord amb 
el que estableix la normativa general de subvencions. 
 
11. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al web corporatiu de 
l’Ajuntament de Figueres. L’extracte de la mateixa, d’acord amb allò previst a 
l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, de17 de novembre, General de Subvencions, 
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
 


