SERVEI D’ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS
Secció d’Esports

“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A
PROJECTES DE FOMENT DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA PER A L’ANY 2021 O
TEMPORADA 2020/21.
Article 1.- Objecte. Té per objecte el foment de l’esport per mitjà d’ajuts econòmics a la
consolidació de les estructures organitzatives dels clubs i entitats esportives de la ciutat i la
seva activitat físicoesportiva, reglada i no reglada, d’esport de formació i de competició, de salut
i de lleure esportiu, continuada o esporàdica, desplegada al llarg de la temporada 2020/21 o
any 2021.
Article 2. Despeses subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per
despeses subvencionables totes aquelles associades a la pròpia activitat fisicoesportiva
desenvolupada i el manteniment de l’estructura organitzativa dels clubs esportius i entitats
dedicades a la promoció de l’esport, ja siguin fixes o variables, com ara:
•

Despeses estructurals de funcionament dels edificis i contractació de serveis que donen
suport a l’organització de l’activitat esportiva, com ara, despeses de lloguer o adquisició
d’edificis o materials, subministraments energètics i telecomunicacions, neteja i
manteniment, assegurances i llicències, préstecs hipotecaris, despeses financeres i
bancàries, despeses de gestoria comptable i assessorament jurídic, nòmines de personal i
dietes, publicitat i comunicació, material fungible i inventariable, així com totes aquelles que
són necessàries per mantenir l’estructura organitzativa de l’entitat.

•

Despeses directes associades a l’activitat, com ara llicències federatives o escolars de
participació, assegurances esportives, desplaçaments a les competicions o llocs
d’entrenaments, material esportiu fungible i inventariable, contractació de personal tècnic i
dietes de voluntariat, vestuari esportiu i material higiènicosanitari, així com totes les
necessàries per dur a terme l’activitat fisicoesportiva.

Article 3. Beneficiaris. Poden optar a les subvencions que són objecte d’aquesta convocatòria
les entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment
constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats:
-

Clubs esportius, entitats i associacions esportives
Agrupacions Esportives
Fundacions o Seccions Esportives d’entitats privades sense ànim de lucre

Els projectes es limitaran a un per entitat i tindran com a títol “Projecte de foment de l’esport en
les modalitats de XXXX ”.
La concurrència a la convocatòria regulada per les presents bases és incompatible amb els
supòsits de l’obtenció de subvencions de caire nominatiu pel mateix concepte.
Article 4. Termini d’execució del projecte. Els projectes s’hauran de portar a terme en el
transcurs de l’exercici 2021, o temporada esportiva 2020/21. El calendari exacte de la
temporada esportiva 2020/21 vindrà determinat per la normativa específica de cada federació
esportiva a la qual està adscrita l’entitat, i caldrà especificar-lo en la sol·licitud.
Article 5. Composició nominal de la comissió qualificadora. La comissió qualificadora
estarà formada per les següents persones o aquelles que les substitueixin:
-

Antoni Massegú Calveras, regidor delegat d’Esports
Sra. Sílvia Saura i Villar, cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports
Sr. Josep Perau Fernández, Cap de la Unitat d’Activitats Esportives
Sra. Anna Llopart, de la Secció de l’Oficina de Suport Jurídic

Article 6. Barems per a la valoració de les subvencions. Els projectes presentats
s’avaluaran d’acord amb els criteris i el barem de puntuació següents:
Criteris
A

Total 100 punts

VIABILITAT ECONÒMICA

Màxim 40 punts

Obtindran major puntuació els projectes que tinguin un major nivell de despesa fixa i variable amb dificultats de ser finançada amb els ingressos
ordinaris provinents de l'entitat, i per tant tinguin un major risc de desequilibri econòmic provocat pels efectes de la pandèmia per la COVID-19.

B

Despesa ≥ 100.000 €

40 punts

Despesa ≤ 99.000 €

30 punts

Despesa ≤ 50.000 €

20 punts

Despesa ≤ 25.000 €

10 punts

SOLVÈNCIA TÈCNICA

Màxim 25 punts

Obtindran major puntuació els projectes que tinguin un major nombre de personal tècnic contractat a càrrec de l'entitat, ja sigui amb contracte vigent o
amb situació d'ERTO.

C

Personal contractat en plantilla

2,5 punts per cada persona contractada en plantilla (màxim 25 punts)

Personal voluntari

0,5 punts per cada persona amb contracte de voluntariat fins (màxim 5 punts)

IMPACTE SOCIAL I ESPORTIU

Màxim 35 punts

Es valorarà el nombre de jornades de competició que han pogut celebrar i el nombre d'esportistes inscrits.
a

Total esportistes inscrits

0,1 punts per cada esportista inscrit (màxim 10 punts)

b

Total equips femenins d'esport col·lectiu

1 punt per cada equip femení d'esport col·lectiu (màxim 10 punts)

c

Total esportistes amb discapacitat

0,5 punts per cada esportista discapacitat (màxim 5 punts)

d

Total jornades de competició d'esports col·lectius

0,25 punts/partits celebrat (màxim de 10 punts)

e

Total jornades de competició d'esports individuals

1 punt/jornada de competició celebrada d'esports individuals (màxim 10 punts)

Article 7. Càlcul de l’import de la subvenció. Una vegada valorats els projectes d’acord amb
el barem de puntuació, es calcularà l’import de la subvenció a concedir a cada projecte de la
següent manera:
a) S’establirà un valor punt X en € que resultarà de dividir la quantia econòmica
efectivament assignada a aquesta convocatòria entre la totalitat de punts atorgats als
projectes resolts favorablement, un cop aplicat el barem de puntuació.
b) La quantia econòmica de la subvenció vindrà determinada per l’import que resulti de
multiplicar el valor punt X pels punts obtinguts de cada projecte, amb un import màxim
de 12.000 €/projecte.
c) L’import de la subvenció atorgada a cada projecte no podrà superar l’import sol·licitat.
d) Si es produeix un sobrant de diners com a conseqüència d’aplicar el punt anterior,
aquest romanent de crèdit es distribuirà entre la resta de projectes que no han arribat
a cobrir el 100% de l’import sol·licitat amb la primera valoració econòmica seguint la
metodologia descrita en l’apartat a), b) i c) d’aquest article. I així successivament, fins
esgotar la totalitat de la quantia efectivament assignada a aquesta convocatòria.
e) Les peticions que superin el 50% del pressupost de despeses quedaran desestimades
de forma automàtica.
Article 8. Pagament de la subvenció. Es pagarà anticipadament el 100% de l’import de la
subvenció quan l’import no superi els 1.500 € o fins als 3.000 € si l’entitat beneficiària ha estat
subvencionada per l’Ajuntament de Manresa en els darrers dos exercicis i estigui al corrent de
tota justificació. En els casos restants, s’abonarà el 80% de l’import de la subvenció un cop
aquesta hagi estat concedida i la quantia restant un cop hagi estat realitzat i justificat el 100%
del projecte.

ANNEX
DECLARACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ
O D’ADMINISTRACIÓ DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA

IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA
Nom:
Representant:
Adreça:
Contacte (telèfon/correu electrònic):
ACTUACIÓ SUBVENCIONADA
Identificació de l’actuació:
Import de la subvenció:

NIF:
Càrrec:

Resolució de l’atorgament:

En /na ____________________________________, com a ______________________, en
compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, formulo la següent
DECLARACIÓ:
☐ Que no es perceben retribucions per part dels òrgans de direcció o administració.
a)
☐ Que la/les persones que integra/en els òrgans de direcció o administració perceben les

retribucions següents amb càrrec al pressupost de l’entitat:
Nom de l’òrgan /càrrec

Retribucions brutes (€)
(opció: mensuals /anuals)
Nom de l’òrgan /càrrec
Retribucions
brutes
(€)
(opció: mensuals /anuals)
Nom de l’òrgan /càrrec
Retribucions
brutes
(€)
(opció: mensuals /anuals)
☐ Que sóc coneixedor que aquestes dades han de ser objecte de publicitat en el termes que
disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
Data:
El/la declarant,

Signatura
De conformitat amb la legislació de protecció de dades, us informem el següent:
Responsable del
Ajuntament de Manresa
tractament
Plaça Major, 1 08241 Manresa
Tel. 93 878 23 00
www.manresa.cat
Finalitat del tractament
Prestació de serveis i gestió de tràmits municipals
Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les,
interessades
oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació,
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant
la Seu Electrònica de l’Ajuntament.
Informació addicional
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre
protecció de dades a www.manresa.cat/lpd

