CEM Consell Esportiu Municipal

1.- OBJECTE.L'objecte de les presents bases és definir les condicions i el procediment a seguir per a
la sol·licitud i concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions a
atorgar, anualment, i en el marc de les seues previsions pressupostàries per a l'exercici
2020, pel Consell Esportiu Municipal, sent un instrument de foment de
l'associacionisme i promoció de l'esport dels Clubs i Associacions Esportives i altres
entitats ciutadanes de la ciutat de Xàtiva.
Les subvencions als Clubs i Associacions Esportives i altres entitats ciutadanes de
Xàtiva, tindran com a finalitat donar suport i fomentar les activitats esportives i el
funcionament d'aquestes.
2.-LÍNIES DE SUBVENCIÓ.Es convoquen per a l'exercici 2020, les línies de subvenció:
A).CLUBS, ASSOCIACIONS ESPORTIVES I CENTRES ESCOLARS INSCRITS,
PARTICIPANTS I ORGANITZADORS EN LA FASE MUNICIPAL DELS XXXVIII JOCS
ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2019-2020.
B).AJUDES A CLUBS I ASSOCIACIONS EN CATEGORIES NACIONALS
C).ACTIVITAT ESPORTIVA I SOCIAL DELS CLUBS I ASSOCIACIONS ESPORTIVES
DE LA CIUTAT DE XÀTIVA 2020.
D).PARTICIPACIÓ OFICIAL EN CAMPIONATS D'ESPANYA I/O EN CAMPIONATS
INTERNACIONALS, ESPORTISTES FINS A 18 ANYS.
3.- BENEFICIARIS.3.1.- Serà indispensable per a optar a aquesta subvenció haver justificat l'ajuda
concedida, si escau, l'any anterior.
3.2.- REQUISITS:
Podran sol·licitar subvenció tots els Clubs i Associacions Esportives i altres entitats
ciutadanes que complisquen els següents requisits:
1.- Estar inscrit en el Registre d'Associacions de la ciutat de Xàtiva.
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BASES PER LES QUALS ES REGULA LA CONVOCATÒRIA ANUAL DE
SUBVENCIONS DESTINADES ALS CLUBS, ASSOCIACIONS ESPORTIVES I
CENTRES ESCOLARS DE XÀTIVA, PER A L'EXERCICI 2020.

2.- Per a les línies B), C), i D), pertànyer a la Coordinadora d'Associacions Esportives
de Xàtiva durant un mínim de 2 anys. En cas d'escissió d'alguna entitat esportiva,
s'haurà d'acreditar per part de la nova entitat esportiva creada, que el 50% de la
directiva i dels esportistes, provenen del club d'origen sempre i quan el nombre
d'esportistes federats d'aquest nou club supere els 25. En cas contrari, deuran complir
el mencionat requisit de 2 anys.
3.- Integrar en la seua organització, esportistes amb llicència expedida per la federació
esportiva corresponent per a les línies B), C) i D) i/o per la Generalitat Valenciana, a
través dels XXXVIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, curs 2019-2020, línies
A) i C).
4.- No tenir cap deute pendent amb cap entitat del Sector Públic.
5.- Aquelles entitats esportives que obtinguen una valoració inferior a 3 punts, seran
automàticament no admeses per a la línia de subvenció on es presente.
Els punts 1 i 4 seran verificats d'ofici pel Consell Esportiu Municipal, no havent d'aportar
l'entitat cap document acreditatiu.
A excepció de les llicències federatives, que s'acreditaran pels clubs i associacions
esportives.
4.- FINANÇAMENT.Les entitats peticionàries hauran de comunicar les subvencions d'altres entitats del
Sector Públic que tinguen concedides en compliment de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, amb la intenció d'aplicar la màxima coherència en les actuacions de les
diferents entitats del sector públic, evitant qualsevol tipus de solapament.

A).CLUBS, ASSOCIACIONS ESPORTIVES I CENTRES ESCOLARS INSCRITS,
PARTICIPANTS I ORGANITZADORES EN LA FASE MUNICIPAL DELS XXXVIII JOCS
ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2019-2020.
B).AJUDES A CLUBS I ASSOCIACIONS EN CATEGORIES NACIONALS.
C).ACTIVITAT ESPORTIVA I SOCIAL DELS CLUBS I ASSOCIACIONS ESPORTIVES
DE LA CIUTAT DE XÀTIVA 2020.
D).PARTICIPACIÓ OFICIAL EN CAMPIONATS D'ESPANYA I/O EN CAMPIONATS
INTERNACIONALS, ESPORTISTES FINS A 18 ANYS.
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Les activitats objecte de la present convocatòria de subvencions es finançaran sobre la
base dels criteris i barems establits en les presents bases, amb els crèdits que figuren
en el pressupost del Consell Esportiu Municipal consignats a aquest efecte per a
l'exercici 2020, en el capítol IV de despeses, per a quatre línies de subvenció següents:

5.- SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ.5.1.- SOL·LICITUD:
Per realitzar les sol·licituds per participar en la convocatòria s'haurà de presentar:
a.- Sol·licitud indicant les dades de l'entitat i adjuntant els annexos i
documentacions requerides a la línia/es que opte l'entitat.
b.- Còpia del CIF domicili fiscal i compte corrent a la qual s'ha de transferir la
subvenció, havent de emplenar la fitxa de manteniment de tercers.
c.- Subscriure les autoritzacions i declaracions que afecten a la subvenció
d- S'eximirà de presentar la documentació indicada junt a la sol·licitud, per als
clubs i les associacions amb un limit de subvenció concedida per import igual o
superior a 15.000 euros. Substituint-se per una DECLARACIÓ RESPONSABLE,
en els termes previstos en l'article 69 de la Llei 39/2015.
e.- S'eximirà de presentar la documentació (b i d) a aquells clubs i associacions
esportives que es varen presentar a l'exercici 2019.
5.1.2.- FORMA DE PRESENTACIÓ
La sol·licitud i la corresponent documentació haurà de ser escanejada i presentada en
format
PDF
per
la
Seu
Electrònica
de
l’Ajuntament
de
Xàtiva:
http://xativa.sedelectronica.es/info.0 utilitzant el tràmit següent:
Sol·licitud d’inscripció a la Convocatòria anual de subvencions destinades als
Clubs, Associacions esportives i Centres escolars de Xàtiva, per a l'exercici
2019/2020. CEM

La Junta Rectora del CEM, concedirà la subvenció i el primer pagament del 50%, en
base a la quantitat concedida i justificada en l’exercici 2019.
5.2.- DOCUMENTACIÓ PER LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Amb la sol·licitud s'acompanyarà, a més, la següent documentació:
Línia A:
•

Acreditació dels Tècnics esportius titulats, mitjançant l'aportació de títols o
certificats, en compliment de la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2019, del
conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els
XXXVIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i
s’aproven les bases per les quals es regulen. DOGV 8597 del 23 de juliol de
2019.
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El termini de presentació de sol·licituds:
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals, a comptar des de
l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
València.

Línia B:
•

Certificat de la Federació Esportiva corresponent, on s'acredite que l'entitat
sol·licitant està inscrita en lliga regular nacional, no professional, categoria
absoluta o sènior (majors de 18 anys), que es desenvolupa en diverses jornades
separades en el temps.

•

Liquidació ingressos i despeses (realitzades) 2019, podent el CEM sol·licitar
comprovants de despeses realitzades, segons model ANNEX I.

•

Documentació que acredite l'antiguitat del club.
ATENCIÓ: LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN AQUESTA LÍNIA NO ES
PODRÀ PRESENTAR PER A LA LÍNIA C, DEGUT AL CARÀCTER EXCLOENT
DE DITA DOCUMENTACIÓ.

Línia C:
•

Acreditació dels Tècnics Esportius titulats, mitjançant l'aportació de títols.
S'haurà de demostrar la vinculació presentant també el contracte de treball i la
nòmina de cadascun, les factures de prestació de serveis o els contractes de
voluntariat amb la corresponent assegurança de responsabilitat civil.

•

Nombre d'esportistes amb llicència federativa i/o XXXVIII Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana. Temporada 2019-2020. Certificat per la seua Federació
esportiva, en el cas de llicències federatives, i en les llicències sol·licitades per
als Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, es procedirà a la comprovació
d'ofici pel CEM.

•

Liquidació ingressos i despeses (realitzades) 2019, podent el CEM sol·licitar
comprovants de despeses, segons model ANNEX I.

•

Resum resultats esportius obtinguts en la temporada anterior. 2017/2019.

Línia D:
•

Acreditació federativa de la inscripció d'esportistes de l'entitat en encontres
nacionals i/o internacionals temporada 2018-2019.
Especificant:
Nivell de competició: Nacional o Internacional.
Ciutat de la competició.
Nombre de persones acreditades (Esportistes, Jutges, Tècnics i Delegats).
Nombre de dies de celebració de la competició.
Edat dels esportistes (fins a 18 anys complits el dia de la competició)

5.3.- A més de la documentació assenyalada, el Consell Esportiu Municipal, podrà
demanar qualsevol altra que estime convenient per a un millor coneixement,
comprensió i acreditació de l'al·legat per l'entitat, en compliment de la Llei 19/2013, de 9
4
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ATENCIÓ: LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN AQUESTA LÍNIA NO ES
PODRÀ PRESENTAR PER A LA LÍNIA B, DEGUT AL CARÀCTER EXCLOENT
DE DITA DOCUMENTACIÓ.

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i Llei
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització.
Disposició addicional setzena. Activitat desenvolupada en clubs i entitats esportives
sense ànim de lucre.
5.4.- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document dels
especificats anteriorment, es requerirà als interessats perquè en el termini màxim de 10
dies esmenen la falta o aportació els documents preceptius, amb indicació que si així
no ho feren, se'ls tindrà per desistits de la seua sol·licitud arxivant-se aquesta prèvia
Resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 68 de la Llei
39/2015.
6.- VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT.6. 1.- VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
En l'apartat de la liquidació d'ingressos i despeses (realitzades) de l'entitat en totes les
línies es reflectira només aquelles despeses en les quals puguen acreditar-se
l'obligació tributària que comporten (Iva, Seguretat Social, IRPF, Impostos i Taxes, etc)
podent el CEM sol·licitar l'acreditació d'aquest pagament.
Aquelles entitats que no puguen acreditar la seua participació en competicions oficials,
a través d'esportistes pertanyents al club o associació esportiva peticionària amb
llicència federativa i/o inscripció en els XXXVIII Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana, no seran valorats en la resta de paràmetres, obtenint per tant una
puntuació de 0 punts.
La Comissió d'avaluació serà assistida per un tècnic i estarà composta per:
•
•
•
•

President del CEM
Secretaria – Delegada CEM
Interventor/a Municipal
Unitat Administrativa CEM

A proposta de la Comissió d'avaluació del Consell Esportiu Municipal i previ informe del
Coordinador Esportiu Municipal, en el qual es valorarà el nombre d'inscripcions de les
entitats inscrites, participants i organitzadores en la fase municipal en aquesta activitat,
i que hagen sigut admeses per la Generalitat Valenciana (Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport), sent el càlcul en funció de la participació en la fase
municipal, a raó del nombre total d'inscrits, dividits per la quantitat econòmica
assignada pel Consell Esportiu Municipal.
Dividint l'import assignat sobre la base de les inscripcions admeses per la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esports dels esports col·lectius i individuals, sent un
60% de l'import a distribuir entre les entitats organitzadores en l'esport col·lectiu i el
40% restant per a les entitats organitzadores de l'esport individual.
En el supòsit d'organitzar una o diverses entitats la fase municipal, aquest import serà
lliurat íntegrament entre les entitats organitzadores, sent aquestes les encarregades de
distribuir-la entre la resta d'entitats participants.
5
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Línia A.- CLUBS, ASSOCIACIONS ESPORTIVES I CENTRES ESCOLARS INSCRITS,
PARTICIPANTS I ORGANITZADORS EN LA FASE MUNICIPAL DELS XXXVIII JOCS
ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2019-2020.

Les entitats classificades en la fase provincial o autonòmica en el curs 2019-2020, se
suplementarà amb punts que a continuació s'indica, sense ser acumulativa la
participació en l'àmbit provincial i/o autonòmic.
FASE AUTONÒMICA O PROVINCIAL E. COL·LECTIU.
Mínim 4 equips=30 pts.
FASE AUTONÒMICA O PROVINCIAL E. INDIVIDUAL.
Mínim 10 esportistes=20 pts.
B).AJUDES A CLUBS I ASSOCIACIONS EN CATEGORIES NACIONALS
A proposta de la Comissió d'avaluació del Consell Esportiu Municipal, previ informe del
Coordinador Esportiu Municipal, i posterior acord del Consell Esportiu Municipal es
concedirà ajudes, segons el barem següent aprovat:
BAREM / ANNEX III
Línia C.)- ACTIVITAT ESPORTIVA I SOCIAL DELS CLUBS I ASSOCIACIONS
ESPORTIVES DE LA CIUTAT DE XÀTIVA 2019.
A proposta de la Comissió d'avaluació del Consell Esportiu Municipal, previ informe del
Coordinador Esportiu Municipal, i posterior acord del Consell Esportiu Municipal es
concedirà ajudes, segons el barem següent aprovat:
BAREM / ANNEX IV
Línia D). PER LA PARTICIPACIÓ OFICIAL EN CAMPIONATS D'ESPANYA I/O EN
CAMPIONATS INTERNACIONALS, ESPORTISTES FINS A 18 ANYS.

No es consideraran competicions oficials aquells tornejos als quals el club decidisca
acudir lliurement per invitació, siguen d'àmbit nacional o d'àmbit intencional.
A proposta de la Comissió d'avaluació del Consell Esportiu Municipal i previ informe del
Coordinador Esportiu Municipal i posterior acord del Consell Esportiu Municipal, segons
el barem següent aprovat:
BAREM / ANNEX V
Per a les línies B i C, dels pressupostos presentats, no es tindran en compte aquelles
partides o conceptes que no es troben dins dels àmbits designats al punt 7.3 de les
presents bases.
Dits pressupostos seran estudiats pel tècnic competent i revisats per la Unitat
Administrativa junt amb Intervenció i es practicaran les depuracions oportunes, segons
l’indicat al paràgraf anterior de forma motivada i comunicada.
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Els clubs peticionaris hauran d'aportar la documentació especificada en el punt 5.2
Línia D, solament per a despeses de desplaçament en els quals participen, per la
participació oficial en Campionats d'Espanya i/o en campionats internacionals, durant la
temporada 2018-2019, amb inscripció d'esportistes fins a 18 anys, complit el dia de
trobada.

6.2.- RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT.
1. La concessió o denegació de les sol·licituds presentades es resoldrà en el termini
màxim de dos mesos des de la finalització del termini de presentació d'instàncies.
2. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la
subvenció, i en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions i ajudes atorgades per
altres Administracions Públiques o ens públics o privats podrà donar lloc a la
modificació de la resolució de la concessió.
3. L'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser superior al 50% del
pressupost de l'entitat, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes concedides per
les entitats del Sector Públic.
7.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS I PROCEDIMENT DE PAGAMENT.
7.1.- TERMINIS DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
Una vegada comunicada a l'entitat la resolució de concessió, el pagament d'aquesta es
farà en dos lliuraments; la primera del 50% abans del 31 de març de 2020, i la segona
del 50% restant, prèvia justificació del 100% abans del 1 d’octubre de 2020.
7.2.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
A. Memòria de l'activitat desenvolupada per l'entitat sol·licitant.
B. Relació detallada de les factures, rebuts i justificants de pagament de dates
compreses entre l'1 agost 2019 al 31 de juliol 2020, que es presenten per a justificar la
subvenció, desglossant-se en despeses relacionades amb la pràctica, organització i
desenvolupament de l'activitat esportiva de l'entitat esportiva sol·licitant, sent els
següents conceptes subvencionables. (ANNEX II)

Justificació de Subvencions de Concurrència Competitiva Concedides per part
del Consell Esportiu Municipal
7.3 JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
En totes les factures presentades, es deurà identificar degudament el nom del club i el
CIF.
7.3.1 DESPESES SALARIALS DEL PERSONAL TÈCNIC (Entrenadors i Monitors).
A) Personal contractat a través d'empresa de serveis esportius.
Factura expedida a nom de l'entitat amb desglossament de l'IVA.
Transferència o xec nominal de pagament a l'empresa de serveis
esportius.
Nòmina del treballador amb retenció Seguretat Social i IRPF.
B) Personal contractat directament per l'entitat esportiva.
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La documentació haurà de ser presentada en format PDF, per la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Xàtiva: http://xativa.sedelectronica.es/info.0, utilitzant el tràmit:

-Còpia dels contractes del personal.
-Nòmines del personal.
-RLC dels mesos imputats a la subvenció. El Model RLC ha d'estar
mecanitzat o segellat per l'entitat bancària i pot ser substituït pel Rebut de
Liquidació de Cotitzacions, també segellat o mecanitzat pel banc. Si aquests
documents no estan mecanitzats pel banc han d'acompanyar-se de el rebut
bancari que acredita el pagament de la Seguretat Social per cadascun dels
mesos imputats.
-RNT de tots els mesos del exercici per a poder comprovar que els treballadors
és troben donats d'alta en la Seguretat Social.
-MODEL 111: Si és mensual, de tots els mesos de la fase/projecte. Si és
trimestral, de tots els trimestres que afecten a la fase/projecte. Ha de presentarse acompanyat del rebut bancari que acredita el seu pagament o, si el seu
pagament s´ha realitzat telemàticament,haurà de presentar-se copia del model
que acredita el pagament (indica “NRC i aclareix que és “import ingressat” no
“pendent” d´ingrés).
-MODEL 190 de l'any en curs.
Per acreditar el pagament efectiu de les nòmines, s´ha d'aportar:
•

Pagament mitjançant transferència bancària: S'adjuntarà còpia del resguard de
la mateixa. Ha d'identificar-se l'ordenant, el destinatari del pagament, el
concepte, l'import i la data d'operació.

•

No és vàlida l'Ordre de Pagament. És requereix el justificant bancari o, si escau,
un certificat bancari en el qual s'arrepleguen els apartats esmentats
anteriorment, signat i segellat per l'entitat financera en qüestió.

El club o associació esportiva pot presentar: Certificat bancari que acredite que en la
remesa bancària presentada s'inclouen els pagaments dels treballadors. El certificat ha
de detallar el nom de remesa, la seua data, els noms dels treballadors, la nòmina
pagada i el seu import.
No s'admetran pagaments en efectiu al personal.
7.3.2.1. DESPESES PER VIATGES I DESPLAÇAMENTS.
Despeses per combustible i transport (autobús, tren, taxis, etc), necessaris per a la
participació en encontres, competicions esportives, jornades tècniques, assemblees i
reunions federatives, cursos de formació, clínics, etc. dels esportistes, tècnics, directius,
delegats, àrbitres i jutges, personal sanitari.
Perquè aquestes despeses siguen subvencionables, s'haurà d'incloure en el Projecte o
Memòria justificativa.
Sols s'admetrà la següent documentació justificativa:
8
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REMESES: En cas que l'import del justificant de pagament és corresponga amb la
suma dels imports individuals de tots els treballadors, haurà de presentar-se el
desglossament per treballador.

-Factures (bitllets de tren/autobús, tiquets, entrades etc. si escau)
Justificants de pagament:
Les factures dels desplaçaments dels viatges hauran d'especificar l'origen i la
destinació del viatge, el nom dels viatgers, la data de la visita i/o qualsevol altra dada
que permeta identificar que és tracta d'un viatge relacionat amb l'objecte de la
subvenció. Així mateix, si els desplaçaments és realitzen en un mitjà de transport en el
qual s'expedeixen bitllets individuals a cada viatger (tren, autobús, etc.) ha de
presentar-se el total dels bitllets imputats per a donar la despesa com correctament
justificada.
7.3.2.2 DESPESES DE COMBUSTIBLE PER DESPLAÇAMENT.
Al costat de les factures de combustible haurà de figurar un document on és detallen
els següents dades:
-Dates dels desplaçaments.
-Dades Identificatives del vehicle.
-Origen, destinació i detall de l'esdeveniment o acte, al que correspon.
-Nombre de quilòmetres realitzats per cadascun dels desplaçaments.
7.3.3. MATERIAL D'OFICINA.
S'inclouen en aquest apartat materials d'un sol ús, fungibles i consumibles dins de
l'exercici, material de papereria i oficina en general.
En relació a la documentació justificativa que recolzarà aquestes despeses, en
l'expedient, han de constar els següents documents justificatius:


Factures (en cas que els conceptes no siguen autoexplicatius hauran de
presentar-se albarans de lliurament que puguen evidenciar quin ha sigut el
material adquirit)

Llicències, quotes i taxes dels diversos estaments federatius, afiliació club, inscripcions
campionats, cursos formació, renovació i reciclatge, etc., reclamacions i penalitzacions
federatives, emissió de certificats, etc. És presentaran les factures acompanyades dels
justificants de pagament.
7.3.5 DESPESES PRÒPIES DE LA PARTICIPACIÓ EN ESDEVENIMENTS.
Empreses de serveis, encontres, jornades, campus, clínics, campaments, cursos de
formació i reciclatge destinats a esportistes, tècnics, delegats, àrbitres i jutges. És
presentaran les factures acompanyades dels jusficants de pagament.

7.3.6 DESPESES PRÒPIES D'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS.
Empreses de serveis, infraestructura, protocol, ornamentació, seguretat i avituallament:
Banderes, flors i plantes, il·luminació, música, tanques, panells, aigües, refrescs,
begudes isotòniques, vigilants jurats, sanitaris portàtils, transport, etc, necessari per a
9
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7.3.4 DESPESES FEDERATIVES.

l'organització de l'esdeveniment esportiu i social. Es presentaràn les factures
acompanyades dels jusficants de pagament.
7.3.7 PERSONAL.
Despeses de Gestoria, Compensació de Despeses (desplaçament, manutenció,
locomoció i dietes), pagaments en espècie per a formació i reciclatge, despeses
segures de responsabilitat civil i accidents, plans de riscos laborals, etc. destinats
directament per als tècnics titulats, àrbitres o jutges i cos mèdic de l'entitat.
7.3.8 VOLUNTARIS.
Relació de voluntaris: Contracte amb l'entitat i segur de responsabilitat civil.
7.3.9 SUPORTS PUBLICITARIS I MÀRQUETING.
Cartells, impresos, pancartes, publicitat mitjans de comunicació per a la divulgació de
les activitats i actes de l'entitat. És presentaràn les factures acompanyades dels
jusficants de pagament.
7.3.10 DESPESES ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ.
Hotels, albergs, etc, necessaris per a la participació en encontres, competicions
esportives, jornades tècniques, assemblees, reunions federatives, comitès tècnics,
cursos de formació, clínics, etc, dels esportistes, tècnics, directius, delegats, àrbitres i
jutges, personal sanitari. És presentaràn les factures acompanyades dels jusficants de
pagament.
7.3.11 DESPESES
INVENTARIABLE.

EN

MATERIAL

ESPORTIU

FUNGIBLE

I

EQUIPAMENT

Balons, porteries, equipacions i un altre material necessari per les característiques de la
modalitat esportiva. És presentaràn les factures acompanyades dels jusficants de
pagament.
7.3.12 ASSEGURANCES OBLIGATÒRIES PER LEGISLACIÓ VIGENT PER A LA
PRÀCTICA I L'ORGANITZACIÓ ESPORTIVA.

7.3.13 SERVEIS MÈDICS.
Metge, tècnic auxiliar d'infermeria, fisioterapeuta, ambulàncies, productes farmacèutics
i ortopèdics, farmaciola, mútues, etc. És presentaràn les factures acompanyades dels
jusficants de pagament.
7.3.14 DESPESES CONSUMS
Electricitat, gas, aigua, telefonia, internet, local social propi i instal·lacions esportives
pròpies i de les activitats organitzades per l'entitat. És presentaràn els factures
(identificant degudament amb el nom del club CIF) acompanyades dels jusficants de
pagament.
7.4 JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT EFECTIU DE LES DESPESES
Els pagaments podran justificar-se a través de diferents documents, no obstant açò
cadascun d'ells ha de complir els següents requisits:
10
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Responsabilitat civil, assistència sanitària federativa, viatge, voluntariat, etc. És
presentaràn els rebuts o pòlisses d'assegurança acompanyades dels jusficants de
pagament.

•

Transferència bancària: És justificarà mitjançant còpia del resguard del càrrec de
la mateixa, havent de figurar en el concepte de la transferència el nom de
factura, o en defecte d'açò, el concepte abonat.

•

Xec nominatiu o Pagaré (Còpia del xec/pagaré, rebut o extracte que acredita el
càrrec): Si la forma de pagament és un xec, aquest haurà d'anar acompanyat de
la següent documentació:
◦ Rebut signat i segellat pel proveïdor en el qual s'especifique la factura
pagada i data, el nombre i data del xec, NIF i nom de la persona receptora
del cobrament.
◦ Còpia de l'extracte bancari del càrrec en compte corresponent a l'operació
justificada.

PAGAMENTS EN METÀL·LIC
La suma de la totalitat dels pagaments en metàl·lic, no podrà superar la quantia de 300
euros (IVA inclòs).
El document justificatiu per a despeses d'aquesta naturalesa consistirà en un rebut,
signat i segellat pel proveïdor, en el qual ha d'especificar-se la factura a la qual
correspon el pagament i la seua data. Al costat de la signatura del proveïdor en dit
rebut ha d'aparèixer el NIF/CIF i el nom llegible de la persona receptora del cobrament.
•

El segell del proveïdor ha de contenir com a mínim el nom i el CIF/NIF del
mateix.

•

En cap cas s'entendrà com a segell del proveïdor els estampillats amb la paraula
“pagat”.

Una vegada es comproven els documents i després de verificar la justificació
s'adoptarà per resolució del President en els casos que la documentació sol·licitada en
el punt 7.2 siga la correcta, procedint-se a lliurar el segon lliurament del 50% restant.
En cap cas seran despeses subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
c) Les despeses de procediments judicials.
d) Els derivats de celebracions gastronòmiques.
e) L'abonament dels preus públics per l'ús de les instal·lacions esportives
municipals de Xàtiva.
11
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També s’acceptarà la presentació de la factura amb el segell del proveïdor, que ha de
contenir com a mínim el nom i el CIF/NIF del mateix amb indicació de que la factura
està pagada.

7.4.1 OBLIGACIONS
Les entitats esportives es sotmetran, si escau a les activitats de control i inspecció
que corresponen al Consell Esportiu Municipal, aportant quanta informació els siga
requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
Comunicar al Consell Esportiu Municipal l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol entitat del sector públic.
Fer constar expressament la col·laboració municipal en la realització de totes les
activitats esportives col·locant en les instal·lacions, en lloc visible i durant la celebració
dels esdeveniments de competició, en la publicitat, tant estàtica com de difusió:
programes, cartells, radio, televisió, equips i en el material esportiu del club i quanta
documentació gràfica o escrita s'elabore en desenvolupament de la mateixa.
Col·locar la publicitat institucional que el Consell Esportiu Municipal determine, en tots
els equips i en el material esportiu del club, en les competicions oficials, en els
encontres amistosos, en els entrenaments i en els actes protocol·laris, en els quals
participe qualsevol dels seus equips esportius.
Col·laborar en activitats esportives o de caràcter benèfic, social o cultural, que organitze
el Consell Esportiu Municipal, sempre que no afecte el desenvolupament normal de les
activitats pròpies del club.
Davant l'incompliment d'aquest punt per part d'un club o associació esportiva, present a
la línia C, i previ informe de la Coordinadora d'Associacions Esportives de Xàtiva, es
minorara un percentatge del 25%, corresponent als punts assignats, per cada activitat o
esdeveniment que no haja col·laborat l'entitat esportiva. Aquesta minoració es
practicarà sobre la concessió de la subvenció de l’any vinent.
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.

8.-REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS
Correspondrà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de
demora des del moment del pagament de la subvenció en els següents casos:
a) Incompliment de l'obligació de la justificació.
b) Obtenir la subvenció sense reunir les condicions requerides.
c) Incomplir la finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció.
d) Incomplir les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió
de la subvenció, previstes en la Base 7ª.
i) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de control i
comprovació previstes en la Base 7ª.
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Procedir al reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit previstos tant en
aquestes bases com en l'article 37 de la Llei General de Subvencions.

f) El no estar al corrent de les obligacions fiscals i tributària amb qualsevol entitat
del sector públic.
Les dades facilitades pels Clubs i Associacions esportives i restants entitats sol·licitants
passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat del Consell Esportiu
Municipal, i podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions
pròpies en l'àmbit de les seues competències, de conformitat amb la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, al que podran accedir per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o
oposició.
9. PROCEDIMENT D’APROVACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les presents bases seran publicades en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Xàtiva,
durant un termini de 10 dies naturals, per a la formulació de reclamacions i
al·legacions. Transcorregut aquest termini d'informació pública sense que es presente
cap, s'entendran definitivament aprovades i es procedirà a la publicació al Butlletí
Oficial de la Província.
Una volta publicades les bases definitives, en el Butlletí Oficial de la Província, s'obrirà
un termini de 10 dies naturals per presentar les peticions de subvenció en la present
convocatòria.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Xàtiva, la relació de peticions admeses i excloses,
concedint-se un termini de 10 dies per a l’esmena de les sol·licituds excloses.
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El no previst en les presents bases es regirà per la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i resta de legislació aplicable.

CONCEPTE
PROVEÏDOR

CONCEPTE
PROCEDÈNCIA
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ANNEX I. MODEL LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2019

DESPESES (REALITZADES)
IMPORT

TOTAL DESPESES:

INGRESSOS

IMPORT

TOTAL INGRESSOS:

ANNEX II (Per a la justificació)
RELACIÓ DE JUSTIFICANTS
ENTITAT:..................................................................................
DATA

PROVEÏDOR /
BENEFICIARI

Nº FACTURA

CONCEPTE

IMPORT
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Nº

% IMPUTABLE

ANNEX III. CRITERIS DE BAREMACIÓ, EQUIPS CATEGORIA NACIONAL, LÍNIA B.
CADA CLUB O ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, SEGONS EL PRESSUPOST LIQUIDAT
PRESENTAT, ANIRÀ A UN CRITERI DE BAREMACIÓ ADEQUAT AL SEU
PRESSUPOST:
PRESSUPOST DE 5.000 € FINS 15.000 €. TRAM 1.
PRESSUPOST DE 15.001 € FINS 50.000 €. TRAM 2.
PRESSUPOST DE 50.001 € FINS 100.000 €, TRAM 3.
PRESSUPOST MÉS DE 100.001 € , TRAM 4.
REQUISITS INDISPENSABLES.
ES TRACTARÀ SEMPRE D’EQUIPS DE CATEGORIA ABSOLUTA. NACIONAL.
A. PROJECTE ESPORTIU A DESENVOLUPAR. FINS 30 PUNTS.
ANTIGUITAT DEL CLUB. FINS A 16 PUNTS:
16 PUNTS PONDERATS A PARTIR DEL CLUB QUE MÉS ANTIGUITAT ACREDITE.
NÚMERO D’EQUIPS DE CATEGORIA NACIONALS. FINS A 14 PUNTS:
14 PUNTS PONDERATS A PARTIR DEL CLUB QUE MÉS EQUIPS DE CATEGORIA
NACIONAL ACREDITE.
B. PRESSUPOST INGRESSOS I DESPESES ( REALITZADES) LIQUIDAT. FINS A 70
PUNTS.
70 PUNTS PONDERATS A PARTIR DEL CLUB QUE ACREDITE EL PRESSUPOST
MÉS ALT.
El procediment a seguir serà el següent:
1. S’obtindrà el pes ponderat dels pressupostos respecte el total dels pressupostos
presentats. D’aquesta forma, s’obté el pes per punt.

2. S'obtindran els punts segons la baremació indicada.
3. S'obtindran els punts ponderats i es realitzarà la suma d’aquests per traure el total.
4. Es dividirà el pressupost total entre el total de punts ponderats, així aconseguirem el
valor del punt.
5. Es calcularà la quantia atorgada a cada entitat esportiva multiplicant el preu del punt
per la puntuació ponderada.
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En cas que existisquen varis equips per tram, es traurà la suma dels pressupostos.

ANNEX IV. CRITERIS DE BAREMACIÓ LÍNIA C.
NOMBRE DE PARTICIPANTS O ESPORTISTES FEDERATS. FINS A 40 PUNTS:
40 PUNTS PONDERATS A PARTIR DEL CLUB QUE MÉS ESPORTISTES
FEDERATS TINGA D’EDAT JUVENIL-JUNIOR O INFERIOR.
Entenent que compleixen aquesta condició tots aquells que a data 31 de desembre de
2020 tinguen 18 anys complits o menys.
NOMBRE DE PARTICIPANTS O ESPORTISTES FEDERATS. FINS A 10 PUNTS:
10 PUNTS PONDERATS A PARTIR DEL CLUB QUE MÉS ESPORTISTES FEDERATS
TINGA D’EDAT AMATEUR-AFICIONAT O SUPERIOR.
Entenent que compleixen aquesta condició tots aquells que a data 31 de desembre de
2020 tinguen 19 anys complits o mes.
TÈCNICS. FINS A 7 PUNTS:
GRAU, IVEF, DIPLOMAT .....................................................2.5 PUNTS PER TÈCNIC.
NIVELL III O TÈCNIC SUPERIOR ..........................................2 PUNTS PER TÈCNIC.
NIVELL I i II.................................................................................1 PUNT PER TÈCNIC.
MONITOR ............................................................................0.5 PUNTS PER TÈCNIC.
SUMARIEN D’AQUEST APARTAT UN MÀXIM DE 7 PUNTS.
SECTORS SOCIALS. FINS A 3 PUNTS:
PONDERAT A PARTIR DEL CLUB QUE MÉS ESPORTISTES DE GÈNERE FEMENÍ,
JUBILATS O DIVERSITAT FUNCIONAL TINGA.
3 PUNTS.
PRESSUPOST INGRESSOS I DESPESES (REALITZADES) 2019: FINS A 25 PUNTS

RESULTATS ESPORTIUS. FINS A 10 PUNTS:
MÈRITS INTERNACIONALS........................................8 PUNTS.
1r, 2n, 3r, 4t, 5è NACIONAL.........................................6 PUNTS.
1r, 2n, 3r AUTONÒMIC.................................................4 PUNTS.
1r, 2n, 3r COMARCAL-PROVINCIAL...........................2 PUNTS.
ASCENS(no acumula) ....................................................1 PUNT.
ANTIGUITAT DEL CLUB: FINS A 5 PUNTS
5 PUNTS PONDERATS A PARTIR DEL CLUB QUE MES ANTIGUITAT TINGA.
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25 PUNTS PONDERATS A PARTIR DEL PRESSUPOST SUPERIOR.

ANNEX V. CRITERIS DE BAREMACIÓ LÍNIA D.
NOMBRE DE QUILÒMETRES REALITZATS (ANADA I TORNADA).


PENINSULAR.
-FINS A 500 KM.......................1 PUNT.
-FINS A 1.000 KM................2 PUNTS.
-FINS A 1.500 KM.................4 PUNTS.
-MÉS DE 1.500 KM..............6 PUNTS.



INSULAR. Illes Balears o Illes Canàries. 8 PUNTS.



INTERNACIONAL.15 PUNTS.



1 PUNT PER PERSONA DESPLAÇADA (ESPORTISTES, JUTGES; TÈCNICS I
DELEGATS).



DIES MÍNIMS D’ESTADA ALS LLOCS DE COMPETICIÓ FINS AL FINAL DE
L’ENCONTRE ESPORTIU, PER CADA DIA D’ESTADA: 5 PUNTS.
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NOMBRE DE PERSONES INSCRITES EN LA COMPETICIÓ PER EXIGÈNCIES
FEDERATIVES.

RESUM DE DADES APORTADES
Línia C.
NOMBRE D'ESPORTISTES
juvenil-junior):

FEDERATS

NOMBRE
D'ESPORTISTES
(amateur-aficionat o superior):
NOMBRE DE
TÈCNICS
ESPORTIUS:

GRAU-IVEF-DI
PLOMADO

(fins

FEDERATS

NIVELL-III O
TÈCNIC SUP.

NIVELL-I
NIVELL-II

INSTRUCTOR.TÉCNIC O
MONITOR

(QUANTITAT)
NOMBRE DE MEMBRES
GÈNERE FEMENÍ,
JUBILATS O DIVERS.
FUNCIONAL

GÈNERE FEMENÍ

JUBILATS I
PENSIONISTES

DIVERSITAT
FUNCIONAL

(QUANTITAT)
PRESSUPOST:
ANTIGUITAT DEL CLUB:

RESULTATS ESPORTIUS: PROVINCIAL AUTONÒMIC NACIONAL INTERNACIONAL ASCENS
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(INDICAR 1r-2n-3r I
QUANTS, I FINS 4t I 5é EN
NACIONAL)

RESUM DE DADES APORTADES
Línia B. Equips Categoria Nacional

ANTIGUITAT DEL CLUB:

NOMBRE D’EQUIPS FEDERATS QUE MILITEN
EN CATEGORIA NACIONAL.

PRESSUPOST
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CLUB:____________________________

