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Administració Local

2018-09737
Ajuntament de Valls

E D I C T E

Atès que no s’han presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de les següents bases reguladores d’ajuts 
econòmics, publicat en el BOP de Tarragona núm. 202, de 22 d’octubre de 2018, i mitjançant edicte al taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament en el període comprès entre els dies 22 d’octubre i 12 de novembre de 2018, es consideren 
defi nitivament aprovades, essent el seu text íntegre el següent:

“BASES D’AJUTS ECONÒMICS A LES ENTITATS ESPORTIVES DE VALLS PER ACTIVITATS DE CARÀCTER 
SINGULAR I EXTRAORDINARI

1. OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
Aquestes bases regulen la concessió d’ajuts per activitats singulars i extraordinàries de les entitats esportives de 
la ciutat durant la temporada, amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversifi car la pràctica de l’activitat esportiva 
a la ciutat.
Els ajuts es concedeixen en règim de publicitat i concurrència competitiva, tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent.
L’activitat subvencionable s’ha d’haver realitzat el mateix exercici de la convocatòria, que comprèn des de l’1 de 
gener fi ns el 31 de desembre del mateix any.
Les activitats subvencionables han de ser de caràcter singular i extraordinari, podent ser de caire esportiu, formatiu, 
social o cultural, i han de tenir lloc al terme municipal de Valls (o fora d’aquest només si es considera imprescindible 
per a la projecció de la ciutat o per la naturalesa de l’activitat).
Es consideren activitats esportives singulars i extraordinàries aquelles organitzades per entitats o ens locals, com 
són: premis, campionats, diades esportives, torneigs, marxes, maratons, activitats formatives i similars.

2. BENEFICIARIS
Pot participar a la convocatòria qualsevol entitat esportiva sense afany de lucre que reuneixi els requisits següents: 
2.1. Estar legalment constituïdes i tenir la seu social a la ciutat de Valls.
2.2. Estar inscrites en el registre d’entitats de l’Ajuntament de Valls i en el Registre d’Entitats Esportives del Consell 
Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, amb les dades degudament actualitzades.
2.3. Acreditar una antiguitat mínima d’un any i haver desenvolupat l’activitat esportiva continuada durant aquest 
temps a la ciutat de Valls.
2.4. Estar al corrent de les obligacions fi scals amb l’Ajuntament de Valls I el PME, l’Agència Tributària i amb la 
Seguretat Social.
2.5. No incórrer en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.
2.6. No incórrer en cap de les circumstàncies previstes en l’article 30.2b) de la llei 17/2015, de 17 de juliol, d’Igualtat 
efectiva de dones i homes.

3. PROCEDIMENT, TERMINI I DOCUMENTACIÓ A APORTAR
3.1. Les entitats esportives hauran de presentar la sol·licitud (instància general i informació complementària) en el 
Registre General del Patronat Municipal d’Esports.
3.2. La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases i dels requisits i obligacions que 
s’hi recullen.
3.3. L’entitat esportiva haurà d’adjuntar a la sol·licitud, la següent documentació, així com el document Annex 2 
degudament omplert i signat:
En relació a l’entitat esportiva i activitat subvencionable
a) Fotocòpia validada del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud
b) Memòria de l’activitat subvencionable d’acord al model:
- Informació general de l’entitat esportiva sol·licitant
- Resum de l’activitat subvencionable
- Resum del pressupost d’ingressos i despeses de l’activitat, incloent la subvenció demanada i la resta d’ingressos 

i subvencions
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c) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que no és 
deutor del PME ni de l’Ajuntament de Valls. (En cas que la subvenció sigui igual o superior a 3.000, 00 euros caldrà 
aportar abans de l’atorgament certifi cat de no tenir deutes amb SS i AEAT)
d) Declaració sobre si s’ha demanat o obtingut altres ajudes per la mateixa activitat així com el seu import
e) Sol·licitud de transferència per al pagament del Patronat Municipal d’Esports
f) Declaració de no incórrer en cap de les condicions recollides de l’article 13,2 de la Llei general de subvencions, 
que impossibiliten obtenir la condició de benefi ciari.
3.4. El termini per presentar les sol·licituds s’establirà en la convocatòria, i es comptarà des de l’endemà de la 
publicació al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona.
3.5. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, les entitats disposaran de deu dies 
hàbils, a comptar des del moment de la notifi cació, per esmenar l’error o mancança. En cas que no es faci, s’arxivarà 
l’expedient sense cap tràmit posterior, per entendre’s com a renúncia de part.

4. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPATIBILITAT
Les subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària i crèdit que indiqui la convocatòria. 
L’ajut és incompatible amb altres ajuts econòmics de l’ajuntament de Valls per la mateixa activitat, i compatible amb 
altres ajuts o subvencions sempre que la suma dels ingressos no superi el cost total de les despeses.

5. CRITERIS PER L’ATORGAMENT I QUANTIES 
5.1 La subvenció del Patronat Municipal d’Esports fi nançarà com a màxim el 50% del cost de l’activitat, i l’import 
concedit a cada benefi ciari no pot excedir el 30% del crèdit pressupostari de la convocatòria.
5.2 Dins d’aquest 50% el percentatge de participació es determina segons el resultat de la valoració efectuada 
d’acord amb els criteris de la taula de l’Annex 1 i correspon als percentatges de la taula de correspondència 
puntuació/percentatges.
No obstant, en cas de que la consignació pressupostària existent per la convocatòria no sigui sufi cient, els imports 
a concedir seran sotmesos a una reducció igual a totes les sol·licituds, proporcional a la suma total d’ajuts versus 
el crèdit existent.

6. AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
6.1. Amb la fi nalitat de millorar l’avaluació de les sol·licituds i al llarg de tot el procés, el Patronat Municipal d’Esports 
podrà fer tantes actuacions com estimi necessàries per a la determinació del coneixement i la comprovació de 
dades en virtut de les quals es confi rmarà la proposta de resolució.
6.2. Un cop fi nalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i sense perjudici del què estableix el punt 3.5, aquestes 
seran estudiades per una comissió avaluadora integrada per la gerència, la direcció tècnica i un vocal del Consell 
Rector del Patronat d’Esports, que efectuarà una proposta de resolució, amb caràcter de defi nitiva, atès que no es 
tenen en compte altres fets ni proves que les aportades pels interessats.
La proposta serà degudament motivada i indicarà les sol·licituds que es proposa acceptar per complir amb tots els 
requisits, així com l’import, junt amb els criteris de valoració seguits per calcular-lo, i les sol·licituds que es proposa 
desestimar i els motius.
6.3. La resolució o denegació de la subvenció és competència de la presidència, es farà en base a la proposta i 
es notifi carà a l’interessat en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la fi nalització del termini d’admissió 
de sol·licituds. En cas que no es produeixi notifi cació expressa, s’entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada.
6.4. El Patronat Municipal d’Esports de Valls no assumeix cap responsabilitat sobre l’actuació del benefi ciari ni pels 
danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de realització de l’activitat per a la qual es rebi l’ajut, ni 
tampoc pels que pugui ocasionar a tercers.
6.5. Contra la resolució, que posa fi  a la via administrativa es pot presentar recurs contenciós-administratiu davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de 2 mesos des de la recepció de la notifi cació, i 
potestativament recurs de reposició davant de l’òrgan concedent en el termini d’un mes des de la notifi cació. 

7. CONDICIONS
7.1. A més de les obligacions establertes en aquestes bases i les que estableix la Llei amb caràcter general, són 
obligacions específi ques:
a)  Complir amb totes les condicions establertes
b)  Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control fi nancer del Patronat Municipal d’Esports i altres entitats de 

control competents amb el compromís d’aportar la documentació que sigui requerida
7.2. Qualsevol ajut concedit pel Patronat Municipal d’Esports portarà implícit la condició que en tota la documentació 
i propaganda escrita o gràfi ca de l’activitat subvencionada es consigni la llegenda «amb el suport del Patronat 
d’Esportes de l’Ajuntament de Valls» i el logotip corresponent.
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8. ACCEPTACIÓ
S’entén que s’accepta la subvenció si en el termini de màxim de 15 dies hàbils des de l’endemà de la notifi cació de 
la concessió no comuniquen el contrari.

9. JUSTIFICACIÓ DE L’AJUT I PAGAMENT DE L’AJUT
9.1. La justifi cació de l’ajut es farà presentant al Patronat Municipal d’Esports la documentació següent:
a) Memòria de les activitats realitzades.
b) Factures i acreditació del pagament acompanyats d’un resum que els detalli i indiqui l’import presentat. Es 
presentaran l’original i fotocòpia de les factures i pagaments, perquè una vegada verifi cada la seva elegibilitat, es 
diligenciïn i retornin els originals i es validin les còpies que restaran incorporades a l’expedient.
Es consideren justifi cants admesos les factures i resta de documents amb valor probatori equivalent relacionades 
directament amb l’activitat subvencionada. Els conceptes subvencionables són: 
- Despeses de llicències, arbitratges, assegurances, revisions mèdiques, transport...
-  Despeses d’assegurances de responsabilitat civil, accidents, mutualitats
-  Adquisició de material esportiu fungible, no inventariable
-  Despeses de lloguer d’instal·lacions
-  Altres despeses relacionades amb l’activitat, trofeus, obsequis, samarretes...
c) Liquidació econòmica de l’activitat (ingressos i despeses) en la qual quedi refl ectida l’ajuda concedida.
d) Còpia de la documentació acreditativa d’haver donat compliment al previst en l’apartat 7.3, on s’hagi consignat la 
llegenda «amb el suport del Patronat d’Esports de l’Ajuntament de Valls» i el logotip corresponent.
9.2. Es considerarà despesa realitzada si ha estat efectivament pagada amb anterioritat a la presentació de la 
justifi cació.
9.3. El termini màxim per a justifi car la totalitat de l’ajuda rebuda és fi ns el 15 de desembre de l’any en curs.
9.4. La manca del compliment de la justifi cació comporta la pèrdua de l’ajut.
9.5. Es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que la justifi cació sigui per import inferior al 
que pertoca.
El pagament de l’ajut es realitzarà un cop sigui aprovada la justifi cació per la presidència, amb l’informe previ 
favorable de la gerència del Patronat Municipal d’Esports, sobre la correcció de la documentació aportada.

10. REINTEGRAMENT
10.1. La declaració de nul·litat o anul·labilitat de l’acte de concessió o l’existència d’alguna de les causes de 
reintegrament previstes en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions podrà donar 
lloc al reintegrament de l’ajut.
10.2. El procediment de reintegrament de l’ajut concedit i, si s’escau, el cobrament dels interessos de demora, es 
regirà pel que disposen els articles 41 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11. RESPONSABILITAT I RÈGIM SANCIONADOR
11.1. Els benefi ciaris dels ajuts que regulen aquestes bases quedaran sotmesos a les responsabilitats i règim 
sancionador que s’estableix en el Títol IV de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
11.2. La no presentació de la documentació justifi cativa en temps i/o forma, el falsejament de les dades aportades 
o la modifi cació dels fi ns per als quals s’ha concedit l’ajut, donaran lloc al reintegrament de les quantitats rebudes i 
la possible inhabilitació de l’entitat a efectes de no pode sol·licitar al Patronat Municipal d’Esports, durant el temps 
que es determini, cap més ajut/subvenció econòmica per a aquesta mateixa convocatòria.

12. REGULACIÓ JURÍDICA 
La convocatòria i concessió dels ajuts objecte d’aquestes bases es regulen per les mateixes bases, per les 
bases d’execució del pressupost municipal i per la normativa vigent en matèria de subvencions atorgades per les 
administracions públiques.

13. INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
Us podeu adreçar al Patronat Municipal d’Esports a l’adreça patronat.esports@valls.cat o bé a les ofi cines del 
Patronat Municipal d’Esports al pavelló Joana Ballart – Prat de la Riba, 15 -17, telèfon 977 60 81 32.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la publicació del text íntegre al BOP, i deixaran sense efectes les 
bases aprovades pel Consell Rector del Patronat Municipal d’Esports, en la seva sessió del dia 13 de febrer de 
2008, i publicades defi nitivament en el BOP 117/2008, de 20 de maig.”
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“BASES D’AJUTS ECONÒMICS PER A ESPORTISTES DE VALLS

1. OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
Aquestes bases regulen la concessió d’ajuts econòmics a esportistes de Valls per al desenvolupament de la seva 
activitat esportiva ordinària durant l’última temporada esportiva, que inclou la preparació per les competicions i 
entrenaments, la participació en campionats esportius, etc, amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversifi car la 
pràctica de l’activitat esportiva a la ciutat.
La temporada esportiva subvencionable comprèn des de l’1 de juliol de l’any precedent fi ns el 30 de juny de l’any 
de la convocatòria.
Es consideren despeses subvencionables totes aquelles relacionades directament amb la pràctica esportiva 
subvencionada: material esportiu; inscripcions, trasllats, dietes, allotjaments i altres despeses directament generades 
per l’assistència a competicions esportives; tractaments de salut directament relacionades amb l’activitat esportiva 
subvencionada (serveis de fi sioteràpia, visites i despeses mèdiques...), entre d’altres.
Els ajuts es concedeixen en règim de publicitat i concurrència competitiva, tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent.

2. BENEFICIARIS
Pot participar a la convocatòria qualsevol esportista de Valls a títol individual que competeixin a alt nivell esportiu i 
reuneixi els requisits següents: 
2.1. Tenir fi txa federativa vigent
2.2. Que hagi complert els 16 anys en el moment de presentar la sol·licitud, i s’acompanyi de l’autorització dels 
tutors legals en cas de menor d’edat.
2.3. Estar empadronada a Valls, amb un temps mínim de residència d’1 any seguit sense interrupció abans de l’inici 
del termini de justifi cació.
2.4. No estar inhabilitada ni tenir cap sanció federativa per falta greu o sanció per expedient de dopatge
2.5. No tenir cap tipus de llicència professional o similar
2.6. Desenvolupar l’activitat en un club o entitat esportiva de Valls, o en el cas que per qüestions esportives es fi txi 
per un club forà, es faci la pràctica esportiva a Valls a través de la vinculació amb un club de la ciutat
2.7. Estar al corrent de les obligacions fi scals amb l’Ajuntament de Valls i el PME, l’Agència Tributària i amb la 
Seguretat Social.
2.8. No incórrer en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.
2.9. No haver de rebre, ni haver rebut, cap altre ajut del pressupost municipal o del PME per la mateixa temporada o 
concepte, ja sigui subvenció nominativa, directa amb caràcter extraordinari , o en virtut d’un conveni de col·laboració.

3. CONVOCATÒRIA, PROCEDIMENT, TERMINI I DOCUMENTACIÓ A APORTAR
3.1. La convocatòria es publicarà anualment a la Base de datos nacional de subvenciones i al Butlletí ofi cial de la 
província de Tarragona. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud (instància general i informació 
complementària) en el Registre General del Patronat Municipal d’Esports.
3.2. La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases i dels requisits i obligacions que 
s’hi recullen.
3.3. La persona interessada haurà d’adjuntar a la sol·licitud, la següent documentació, així com el document Annex 
1 degudament omplert i signat:
En relació a l’esportista:
a)  Fotocòpia validada del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud
b)  Fotocòpia validada de la fi txa federativa vigent
c)  Memòria esportiva de les darreres 3 temporades, i especialment la temporada objecte de la subvenció
d)  Pressupost econòmic de la temporada esportiva corresponent a la convocatòria de la subvenció
e)  Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que no és 

deutora del PME ni de l’Ajuntament de Valls. (En cas que la subvenció sigui igual o superior a 3.000, 00 euros 
caldrà aportar abans de l’atorgament certifi cat de no tenir deutes amb SS i AEAT)

3.4. El termini per presentar les sol·licituds s’establirà en la convocatòria, i es comptarà des de l’endemà de la 
publicació al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona.
3.5. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, el sol·licitant disposarà de deu dies 
hàbils, a comptar des del requeriment, per esmenar l’error o mancança. En cas que no es faci, s’arxivarà l’expedient 
sense cap tràmit posterior, per entendre’s com a renúncia de part.
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4. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPATIBILITAT
Les subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària i crèdit que indiqui la convocatòria. 
Els ajuts seran compatibles amb altres ajuts o subvencions sempre que la suma dels ingressos no superi el cost 
total de les despeses.
No obstant, són incompatibles amb els ajuts i subvencions municipals esmentats en el punt 2.9. 

5. CRITERIS PER L’ATORGAMENT I QUANTIES
5.1. L’atorgament de la subvenció s’efectuarà en règim de concurrència no competitiva, i la quantia de l’ajut no 
excedirà el 50% de les despeses acceptades, ni en cap cas els màxims següents:

Nivell Mèrits esportius * Sènior
Veterans / 
Juvenil * *

N. I Esportistes que participin en campionats del Món, Europa, o d’altres assimilables 
o de superior nivell.

1.000 € 500 €

N. II Esportistes que participen en competicions internacionals de caràcter ofi cial. Es 
considerarà la participació com a integrant de les seleccions catalana o espanyola.

750 € 375 €

N. III Esportistes que participin en campionats d’àmbit estatal (Espanya) i siguin 
medallistes.

500 € 250 €

N. IV Esportistes que participin en competicions ofi cials d’àmbit estatal (Espanya) / o 
medallista en campionats d’àmbit nacional (Catalunya)

250 € 125 €

* Es valoraran els mèrits esportius aconseguits la darrera temporada esportiva, compresa entre l’1 de juliol de l’any 
precedent i el 30 de juny de l’any en curs.
Cal acreditar degudament els mèrits esportius amb certifi cat de la federació esportiva corresponent, resultats ofi cials 
de la prova o qualsevol altra mitjà que la comissió avaluadora consideri vàlida.
* * S’entén per categoria juvenil la categoria d’edat immediatament anterior a sènior.
5.2. En cas que el crèdit disponible fos insufi cient per atendre el total de subvencions a atorgar, es prorratejaria de 
manera proporcional entre totes les peticions concedides.

6. AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I RÈGIM DE RECURSOS
6.1. Amb la fi nalitat de millorar l’avaluació de les sol·licituds i al llarg de tot el procés, el Patronat Municipal d’Esports 
podrà fer tantes actuacions com estimi necessàries per a la determinació del coneixement i la comprovació de 
dades en virtut de les quals es confi rmarà la proposta de resolució.
6.2. Un cop fi nalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i sense perjudici del què estableix el punt 3.5, aquestes 
seran estudiades per una comissió avaluadora integrada per la gerència, la direcció tècnica i un vocal del Consell 
Rector del Patronat d’Esports, que efectuarà una proposta de resolució, amb caràcter de defi nitiva, atès que no es 
tenen en compte altres fets ni proves que les les aportades pels interessats.
La proposta serà degudament motivada i indicarà les sol·licituds que es proposa acceptar per complir amb tots els 
requisits, així com l’import, junt amb els criteris de valoració seguits per calcular-lo, i les sol·licituds que es proposa 
desestimar i els motius.
6.3. La concessió i denegació de la subvenció és competència de la presidència, i es farà en base a la proposta de 
la comissió avaluadora, i es notifi carà a l’interessat en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la fi nalització 
del termini d’admissió de sol·licituds.
6.4. El Patronat Municipal d’Esports de Valls no assumeix cap responsabilitat sobre l’actuació del benefi ciari ni pels 
danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de realització de l’activitat per a la qual es rebi l’ajut, ni 
tampoc pels que pugui ocasionar a tercers.
6.5. Contra la resolució, que posa fi  a la via administrativa es pot presentar recurs contenciós-administratiu davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de 2 mesos des de la recepció de la notifi cació, i 
potestativament recurs de reposició davant de l’òrgan concedent en el termini d’un mes des de la notifi cació.

7. CONDICIONS
7.1. A més de les obligacions establertes en aquestes bases i les que estableix la Llei amb caràcter general, són 
obligacions específi ques:
a)  Complir amb totes les condicions establertes.
b)  Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control fi nancer del Patronat Municipal d’Esports i altres entitats de 

control competents amb el compromís d’aportar la documentació que sigui requerida.
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7.2. Qualsevol ajut concedit pel Patronat Municipal d’Esports portarà implícita l’obligació que en tota la documentació 
i propaganda escrita o gràfi ca de l’activitat subvencionada es consigni la llegenda «amb el suport del Patronat 
d’Esports de l’Ajuntament de Valls» i el logotip corresponent, excepte causa justifi cada.

8. ACCEPTACIÓ
S’entén que s’accepta la subvenció si en el termini de màxim de 15 dies hàbils des de l’endemà de la notifi cació de 
la concessió no comuniquen el contrari.

9. JUSTIFICACIÓ DE L’AJUT I PAGAMENT DE L’AJUT
9.1. La justifi cació de l’ajut es farà presentant al Patronat Municipal d’Esports la documentació següent:
a)  Memòria de les activitats realitzades.
b)  Factures i acreditació del pagament, per un import mínim equivalent al doble de l’ajut concedit, acompanyats 

d’un document que els detalli i indiqui l’import total presentat. (es presentaran l’original i fotocòpia de les factures 
i pagaments, perquè una vegada verifi cada la seva elegibilitat, es diligenciïn i retornin els originals i es validin les 
còpies que restaran incorporades a l’expedient).

 Es consideren justifi cants admesos les factures i resta de documents amb valor probatori equivalent relacionades 
directament amb l’activitat subvencionada. 

 Els conceptes subvencionables són: 
- Despeses de llicències, quotes entitats, assegurances, mutualitats...
- Despeses de competició: desplaçament, alimentació, allotjament, aparcament...
- Adquisició de material esportiu fungible, no inventariable
- Tractaments de salut relacionades amb l’activitat: revisions metges, fi sioteràpia, nutrició...
- Altres despeses relacionades directament amb l’activitat esportiva subvencionada.

c)  Liquidació econòmica de l’activitat (ingressos i despeses) en la qual quedi refl ectida l’ajuda concedida.
d)  Còpia de la documentació acreditativa d’haver donat compliment al previst en l’apartat 7.3, on s’hagi consignat la 

llegenda «amb el suport del Patronat d’Esports de l’Ajuntament de Valls» i el logotip corresponent.
9.2. Únicament es considerarà despesa justifi cada si ha estat efectivament pagada amb anterioritat a la fi nalització 
de la temporada, 30 de juny de l’any en curs.
9.3. El termini màxim per a justifi car la totalitat de l’ajut rebut és el 15 de desembre de l’any en curs.
9.4. La manca del compliment de la justifi cació comporta la pèrdua de l’ajut.
9.5. Es reduirà proporcionalment la subvenció concedida en el supòsit que la justifi cació sigui per import inferior al 
que pertoca, o si els ingressos superen les despeses.
El pagament de l’ajut es realitzarà un cop aprovada la justifi cació per la presidència, amb l’informe previ favorable 
de la gerència sobre la correcció de la justifi cació.

10. REINTEGRAMENT
10.1. La declaració de nul·litat o anul·labilitat de l’acte de concessió o l’existència d’alguna de les causes de 
reintegrament previstes en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions podrà donar 
lloc al reintegrament de l’ajut.
10.2 El procediment de reintegrament de l’ajut concedit i, si s’escau, el cobrament dels interessos de demora, es 
regirà pel que disposen els articles 41 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11. RESPONSABILITAT I RÈGIM SANCIONADOR
11.1. Les persones benefi ciàries dels ajuts que regulen aquestes bases quedaran sotmeses a les responsabilitats 
i règim sancionador que s’estableix en el Títol IV de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
11.2. La no presentació de la documentació justifi cativa en temps i/o forma, el falsejament de les dades aportades 
o la modifi cació dels fi ns per als quals s’ha concedit l’ajut, donaran lloc al reintegrament de les quantitats rebudes i 
la possible inhabilitació de l’entitat a efectes de no poder sol·licitar al Patronat Municipal d’Esports, durant el temps 
que es determini, cap més ajut/subvenció econòmica per a aquesta mateixa convocatòria.

12. REGULACIÓ JURÍDICA
La convocatòria i concessió es regulen per aquestes bases específi ques, per les bases d’execució del pressupost 
municipal i per la normativa vigent en matèria de subvencions atorgades per les administracions públiques.

13. INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
Us podeu adreçar al Patronat Municipal d’Esports a l’adreça patronat.esports@valls.cat o bé a les ofi cines del 
Patronat Municipal d’Esports al pavelló Joana Ballart – Prat de la Riba, 15 -17, telèfon 977 60 81 32.
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DISPOSICIÓ FINAL. 
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la publicació del text íntegre al BOP, i deixaran sense efectes les 
bases aprovades pel Consell Rector del Patronat Municipal d’Esports, en la seva sessió del dia 13 de febrer de 
2008, i publicades defi nitivament en el BOP 117/2008, de 20 de maig.”

“BASES D’AJUTS ÚS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPAL DE VALLS PER A ESPORTISTES DE VALLS 
I DE LA COMARCA DE L’ALT CAMP

1. OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
Aquestes bases regulen la concessió d’ajuts per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals de Valls per a 
esportistes de Valls i la comarca de l’Alt Camp, amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversifi car la pràctica de 
l’activitat esportiva a la ciutat
En virtut del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Valls i el Consell Comarcal de l’Alt Camp en data 
17 de novembre de 2006 amb motiu de la construcció de la pisa d’atletisme del Fornàs, i que d’acord amb el Pla 
Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), algunes instal·lacions esportives són d’àmbit 
comarcal, les bases tenen abast comarcal. 
L’ajut consisteix en l’ús gratuït de les instal·lacions esportives municipals que els esportistes acreditin com a 
necessàries pels seus entrenaments, durant el període subvencionat, en horari que la instal·lació estigui oberta al 
públic, i d’acord a la normativa d’ús. 
Els ajuts es concedeixen en règim de publicitat i concurrència competitiva, tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent.

2. BENEFICIARIS
Pot participar a la convocatòria qualsevol esportista de Valls o de la comarca de l’Alt Camp a títol individual que 
competeixi a alt nivell esportiu i reuneixi els requisits següents: 
2.1. Tenir fi txa federativa vigent.
2.2. Que hagi complert els 14 anys en el moment de presentar la sol·licitud, i s’acompanyi de l’autorització dels 
tutors legals en cas de menors d’edat.
2.3. Complir una de les següents condicions:
a)  Estar empadronat/da a Valls o la comarca de l’Alt Camp, amb un temps mínim de residència d’1 any seguit sense 

interrupció en el moment de presentar la sol·licitud
b)  Desenvolupar l’activitat en un club o entitat esportiva de Valls o la comarca de l’Alt Camp
c)  En cas que per qüestions esportives es fi txi per un club forà, faci la pràctica esportiva a Valls o la comarca de l’Alt 

Camp a través de la vinculació amb un club d’aquest l’àmbit d’infl uència.
d)  Haver donat suport continuat a iniciatives esportives municipals o d’entitats de Valls o de la comarca de l’Alt 

Camp.
2.4. No tenir cap inhabilitació ni cap sanció federativa per falta greu o sanció per expedient de dopatge
2.5. Estar al corrent de les obligacions fi scals amb l’Ajuntament de Valls i el PME, l’Agència Tributària i amb la 
Seguretat Social.
2.6. No incórrer en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions

3. CONVOCATÒRIA, PROCEDIMENT, TERMINI I DOCUMENTACIÓ A APORTAR
3.1. La convocatòria es publicarà anualment a la Base de datos nacional de subvenciones i al Butlletí ofi cial de la 
província de Tarragona. Les sol·licituds s’hauran de presentar (instància general i informació complementària) en el 
Registre General del Patronat Municipal d’Esports.
3.2. La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases i dels requisits i obligacions que 
s’hi recullen.
3.3. L’esportista haurà d’adjuntar a la sol·licitud, la següent documentació, així com el document Annex 1 degudament 
omplert i signat:
En relació a l’esportista:
a) Fotocòpia validada del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud
b)  Fotocòpia validada de la fi txa federativa vigent
c)  Memòria esportiva de les darreres 3 temporades, i especialment la temporada objecte de la subvenció
d)  Pressupost econòmic de la temporada esportiva corresponent a la convocatòria de la subvenció
e)  Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que no és 

deutor del PME ni del seu ajuntament o administració pública.
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3.4. El termini per presentar les sol·licituds s’establirà en la convocatòria, i es comptarà des de l’endemà de la 
publicació al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona.
3.5. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, el sol·licitant disposarà de deu dies 
hàbils, a comptar des del requeriment, per esmenar l’error o mancança. En cas que no es faci, s’arxivarà l’expedient 
sense cap tràmit posterior, per entendre’s com a renúncia de part.

4. COMPATIBILITAT
Els ajuts seran compatibles amb altres ajuts o subvencions sempre que la suma dels ingressos no superi el cost 
total de les despeses.

5. CRITERIS PER L’ATORGAMENT I NATURALESA DE L’AJUT
5.1. L’atorgament de la subvenció s’efectuarà en règim de concurrència no competitiva, i d’acord als mèrits esportius 
aconseguits la darrera temporada esportiva. 
5.2. Es consideren esportistes subvencionables:
a) Esportistes que participen en competicions ofi cials internacionals campionats del Món, Europa, o d’altres 

assimilables o de superior nivell.
b)  Esportistes que participen en competicions internacionals de caràcter ofi cial. Es considerarà la participació com 

a integrant de les seleccions catalana o espanyola.
c)  Esportistes que participin en competicions d’àmbit estatal (Espanya) o medallista en campionats d’àmbit nacional 

(Catalunya).
d)  Esportistes en formació que acreditin projecció territorial i nacional 
5.3. Es posaran a disposició dels esportistes les instal·lacions esportives municipals que l’esportista hagi acreditat 
en la memòria que requereix per a la seva pràctica esportiva.
L’acta d’atorgament haurà d’especifi car quines instal·lacions inclou l’ajut, així com la seva disponibilitat horària.
L’ús de les instal·lacions s’ha de realitzar d’acord amb la normativa d’ús de les mateixes.
5.4. Queda expressament exclòs dels ajuts les activitats i serveis esportius del Patronat d’Esports, així com els 
descomptes i avantatges que els usuaris del Patronat d’Esports puguin disposar per la seva condició d’abonats, 
cursetistes o usuaris.
5.5. Considerant que el nombre d’usuaris del Patronat d’Esport varia durant l’any, i que les necessitats d’espai també 
poden variar, la comissió avaluadora es reserva el dret de proposar a la presidència, la modifi cació o revocació total 
o parcial de l’ajut, degudament motivat.
5.6. L’ajut s’atorgarà per un període dos anys, que vencerà en el moment de la concessió de la convocatòria de dos 
exercicis posteriors, sempre que es mantinguin les condicions d’atorgament de la subvenció.
5.7. En casos que necessitat especial o que es consideri excepcional (lesions, necessitats esportives sobrevingudes, 
canvi de domicili o altres) la comissió avaluadora, a petició dels esportistes, podrà proposar a la presidència del 
Patronat d’Esports degudament motivada, la concessió d’un ajut provisional per a l’ús de les instal·lacions esportives 
fi ns a la resolució de la propera convocatòria.

6. AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I RÈGIM DE RECURSOS
6.1. Amb la fi nalitat de millorar l’avaluació de les sol·licituds i al llarg de tot el procés, el Patronat Municipal d’Esports 
podrà fer tantes actuacions com estimi necessàries per a la determinació del coneixement i la comprovació de 
dades en virtut de les quals es confi rmarà la proposta de resolució.
6.2. Un cop fi nalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i sense perjudici del què estableix el punt 3.5, aquestes 
seran estudiades per una comissió avaluadora integrada per la gerència, la direcció tècnica i un vocal del Consell 
Rector del Patronat d’Esports, que efectuarà una proposta de resolució, amb caràcter de defi nitiva, atès que no es 
tenen en compte altres fets ni proves que les aportades pels interessats.
La proposta serà degudament motivada i indicarà les sol·licituds que es proposa acceptar per complir amb tots els 
requisits, on es detallaran les instal·lacions esportives municipals que inclou l’ajut, la seva disponibilitat horària.
6.3. La concessió i denegació de la subvenció és competència de la presidència, es farà en base a la proposta de 
la comissió avaluadora, i es notifi carà a l’interessat en el termini màxim d’1 mes, a comptar des de la fi nalització del 
termini d’admissió de sol·licituds.
6.4. El Patronat Municipal d’Esports de Valls no assumeix cap responsabilitat sobre l’actuació del benefi ciari ni pels 
danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de realització de l’activitat per a la qual es rebi l’ajut, ni 
tampoc pel que pugui ocasionar a tercers.
6.5. Contra la resolució, que posa fi  a la via administrativa, es pot presentar recurs contenciós-administratiu davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de 2 mesos des de la recepció de la notifi cació, i 
potestativament recurs de reposició davant de l’òrgan concedent en el termini d’un mes des de la notifi cació.
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7. CONDICIONS
7.1. A més de les obligacions establertes en aquestes bases i les que estableix la Llei amb caràcter general, són 
obligacions específi ques:
a) Complir amb totes les condicions establertes
b)  Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control fi nancer del Patronat Municipal d’Esports i altres entitats de 

control competents amb el compromís d’aportar la documentació que sigui requerida
7.2. Qualsevol ajut concedit pel Patronat Municipal d’Esports portarà implícita l’obligació de fer publicitat de la 
subvenció rebuda, portant l’anagrama del Patronat d’Esports i l’Ajuntament de Valls a l’equipament esportiu, 
participant en activitats organitzades pel Patronat d’Esports, o altres que que es determinaran de mutu acord.

8. ACCEPTACIÓ
S’entén que s’accepta la subvenció si en el termini de màxim de 15 dies hàbils des de l’endemà de la notifi cació de 
la concessió no comuniquen el contrari.

9. RESPONSABILITAT I RÈGIM SANCIONADOR
9.1. Els benefi ciaris dels ajuts que regulen aquestes bases quedaran sotmesos a les responsabilitats i règim 
sancionador que s’estableix en el Títol IV de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
9.2. L’incompliment dels requisits de benefi ciari de l’ajut, el falsejament de les dades aportades, el comportament 
inadequat o el no respecte de les normes de les instal·lacions esportives podran portar a la presidència, previ 
informe motivat de la comissió avaluadora, a donar per exhaurit l’ajut de manera immediata.

10. REGULACIÓ JURÍDICA
La convocatòria i concessió es regulen per aquestes bases específi ques, per les bases d’execució del pressupost 
municipal i per la normativa vigent en matèria de subvencions atorgades per les administracions públiques.

11. INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
Us podeu adreçar al Patronat Municipal d’Esports a l’adreça patronat.esports@valls.cat o bé a les ofi cines del 
Patronat Municipal d’Esports al pavelló Joana Ballart – Prat de la Riba, 15 -17, telèfon 977 60 81 32.

DISPOSICIÓ FINAL. 
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la publicació del text íntegre al BOP, i deixaran sense efectes les 
bases aprovades pel Consell Rector del Patronat Municipal d’Esports, en la seva sessió del dia 13 de febrer de 
2008, i publicades defi nitivament en el BOP 117/2008, de 20 de maig.”

Valls, 13 de novembre de 2018
El secretari acctal., Jerónimo Rivas Gómez
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