
BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES DE  
SANTA CRISTINA D’ARO PER ACTIVITATS ESPORTIVES ANUALS 

 
 
1. Objecte 
 
Donar suport a projectes de promoció de l’activitat fisicoesportiva i de competició (edat escolar 
i/o federada). Col·laborar en campionats o activitats federades oficials, de caràcter provincial, 
autonòmic, estatal i internacional. 
 
No són objecte d’aquestes subvencions les següents activitats: 
 

- Activitats o partits amistosos. 
- Activitats internes dels clubs. 

 
L’import màxim per entitat és de 18.000€ 
 
2. Naturalesa i forma de concessió 
 
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són 
lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent 
o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors 
i no es poden al·legar com a precedent. 
 
Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema 
de concurs i convocatòria única, entre els mesos de març i abril. L’Àrea d'Esports es reserva 
una quantia per repartir o destinar en la millora de l’esport cristinenc. 
 
3. Destinataris 
 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les entitats 
esportives del municipi, registrades al Consell Català de l’Esport i amb domicili social a Santa 
Cristina d’Aro. També hauran d’estar inscrites degudament o bé en procés d’inscripció al 
registre d’entitats municipal. 
Tanmateix, l'entitat que en l'any anterior hagi estat beneficiari d'una subvenció d'aquesta 
especialitat i no l'hagi justificada o renunciada expressament dins el termini establert, en restarà 
exclosa. 
 
4. Conceptes subvencionables 
 
a) Per la compra de Material esportiu: Per a tota entitat que necessiti material per el bon 

desenvolupament de l’activitat o activitats esportives. 
b) Pel pagament de fitxes federatives obligatòries per la participació dels esportistes de 

l'entitat en competicions federades. 
c) Per la mobilitat. Per a tota entitat que per la seva participació en competició hagi de 

desplaçar-se.  
d) Per fer front a les despeses de Monitoratge. 
e) Per fer front a les despeses d' Arbitratge.  
f) Pel lloguer del servei d'ambulància obligatòria en jornades de competició. 
g) Per fer front a les despeses de les revisions mèdiques obligatòries per realitzar la pràctica 

esportiva. 
h) Pel Foment de la igualtat de gènere. 
i) Per la implantació d’un Esport minoritari al municipi. 
j) Foment de l’esport a la tercera edat. 
k) Per la promoció del joc net i compliment de la funció educativa de l’esport. 
l) Foment de l’esport amb esportistes amb discapacitat. 
 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responguin a 
l’objecte d’aquestes bases. 
 



 
 
5. Sol·licituds 
 
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer dins el termini i en la forma que estableixi la 
corresponent convocatòria, mitjançant el model d’instància normalitzada disponible a la web de 
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (www.santacristina.net). 
 
Presentació convencional: presentar-la a l’OAC(Oficina d’Atenció a la Ciutadania), Registre 
General de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, Plaça Catalunya nº3, 17246, de Santa Cristina 
d’Aro, així com per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 
 
Juntament amb la sol·licitud estandarditzada cal adjuntar la documentació pertinent per detallar 
el projecte esportiu de cada entitat. 
 
L´esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desestiment, en el termini màxim de 
10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha 
aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, 
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 42 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
 
Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de defectes 
coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el següent dia hàbil. 
 
6. Criteris de valoració 
 
Els criteris de valoració per cada concepte subvencionable seran els següents: 
 

a) Concepte de Material esportiu: Per a tota entitat que necessiti material per el bon 
desenvolupament de l’activitat o activitats esportives: 
Es ponderaran els pressupostos de material per cada entitat, i es subvencionarà única i 
exclusivament el material fungible*, respecte aquestes ponderacions fins a esgotar la 
partida pressupostària destinada a aquest concepte equivaldrà al 10% de la partida. 
*Aquell material que un cop utilitzat per l’esportista es quedi en possessió del propi 
club, es ponderarà la seva durabilitat 

 
b) Concepte de pagament de fitxes federatives obligatòries per la participació dels 

esportistes menors de 18 anys residents a Santa Cristina d'Aro * de l'entitat en 
competicions federades*: 
1 punt per cada esportista menor d'edat resident a Santa Cristina d'Aro o 1,5 punts per 
cada esportista que competeixi en una competició federada amb regularitat** fins a 
esgotar la partida pressupostària destinada a aquest concepte equivaldrà al 25% de la 
partida***. 
*S'entendrà competició federada aquella que està organitzada per una Federació 
Catalana, Espanyola o Internacional, o pel Consell Esportiu del Baix Empordà. 
**Mínim de 5 participacions anuals. S’entén participació anual, com jornada esportiva 
competitiva d’un mínim d’una hora i mitja de durada. 
***No es subvencionarà més del 50% del cost anual de l’esportista dins de l’entitat 

 
c) Concepte de Desplaçaments. Per a tota entitat que per la seva participació en 

competició hagi de desplaçar-se amb esportistes menors d'edat. La distància mínima 
perquè és consideri subvencionable haurà de ser superior a 30 km.(anada i tornada) i 
el nombre mínim d’esportistes a desplaçar haurà de ser superior a 10 : 
Desplaçaments entre 30-100 km(anada i tornada): 1 punt  
Desplaçaments entre 101-200 km(anada i tornada): 2 punts 
Desplaçaments de més de 200 km(anada i tornada): 3 punts  



Es subvencionarà per cada punt, fins a esgotar la partida pressupostària destinada a 
aquest concepte equivaldrà al 15% de la partida. 

 
d) Concepte Cost de Monitoratge. Per tota entitat que compti amb un projecte que inclogui 

una escola esportiva amb esportistes menors d'edat i que participi en alguna de les 
competicions organitzades per el Consell o per alguna Federació.  
- Puntuació  per cada monitor titulat segons el quadre annex, fins a esgotar la partida 
pressupostària destinada a aquest concepte equivaldrà al 25% de la partida, que compleixi 
els següents requisits: 

- Ràtio 1 monitor per cada 10 esportistes.  
- Mínim 6 mesos al servei de l’entitat. 

 

Monitor amb les següents característiques Puntuació  

2,5 hores setmanals, amb titulació 0.50 punts 

5 hores setmanals, amb titulació 1 punt 

 
 
e) Concepte Cost d' Arbitratge. Per tota entitat que participi en competicions on es contemplin 

despeses d'arbitratge i on participin menors d’edat es podrà acollir a aquest concepte.  
- 1 punt per cada arbitratge de competició oficial, fins a esgotar la partida pressupostària 
destinada a aquest concepte equivaldrà al 5 % de la partida. 

 
f) Lloguer del servei d'ambulància en jornades de competició: 

- 1 punt per cada servei d’ambulància utilitzat en una competició o torneig oficial, fins a 
esgotar la partida pressupostària destinada a aquest concepte equivaldrà al 2 % de la 
partida. 

 
g) Revisions mèdiques obligatòries per realitzar la pràctica esportiva dels menors d'edat. 

- 1 punt per cada revisió mèdica*, fins a esgotar la partida pressupostària destinada a 
aquest concepte equivaldrà al 2 % de la partida. 
* Només es subvencionaran aquells reconeixements mèdics que siguin obligatoris per 
obtenir la fitxa federativa o la cobertura mèdica legal per jugar una competició oficial 
d’esportistes nascuts al municipi 

 
h) Fomentar la igualtat de gènere: 

- Si l’entitat demostra que el percentatge de la paritat entre gènere masculí i femení es  
troba entre el 60 % i el 40% obtindrà un 1 punt. Es subvencionarà a les entitats que 
puntuïn, fins a esgotar la partida pressupostària destinada a aquest concepte 
equivaldrà al 2 % de la partida. 

 
i) Esport minoritari: 

- Es considerarà  minoritari si és l’únic club d’aquesta disciplina esportiva al Baix 
Empordà. Se li atorgarà un 1 punt per cada esport minoritari que practiqui. Es 
subvencionarà a les entitats que puntuïn, fins a esgotar la partida pressupostària 
destinada a aquest concepte equivaldrà al 2 % de la partida. 

 
j) Esport a la tercera edat: 

- S’atorgarà un punt a cada entitat que tingui 10 o més esportistes federats practicant 
activitat física majors de 65 anys. Es subvencionarà a les entitats que puntuïn, fins a 
esgotar la partida pressupostària destinada a aquest concepte equivaldrà al 2 % de la 
partida. 

 
k) Per la promoció del joc net i compliment de la funció educativa de l’esport: 

- S’atorgarà un punt a cada entitat per cadascun dels criteris següents que compleixi: 
o Tenir un reglament de règim intern i/o de flair-play(joc net). S’haurà d’ajuntar 

còpia. 
o Tenir una coordinació amb el CEIP Pedralta per fomentar els tastets d’esports.  

Es subvencionarà a les entitats que puntuïn, fins a esgotar la partida pressupostària 
destinada a aquest concepte equivaldrà al 3 % de la partida. Es ponderarà les entitats amb 
més presència d’esportistes. 



 
 
 

l) Esport amb esportistes discapacitats 
- S’atorgarà un punt a cada entitat que tingui algun esportista practicant activitat física 

que tingui algun tipus de discapacitat: visual, auditiva, motriu o psíquica. Es 
subvencionarà a les entitats que puntuïn, fins a esgotar la partida pressupostària 
destinada a aquest concepte equivaldrà al 2 % de la partida. 

 
7. Import de la subvenció 
 
S’avalua cada sol·licitud, d’acord amb els criteris de valoració establerts. Atesa la qualificació 
aconseguida, la documentació i el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, es concreta l’import de la subvenció que es concedeix, amb un màxim de 50% 
del pressupost de cada entitat. 
 
8. Instrucció de l'expedient 
 
El responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes 
és l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. 
 
La proposta de resolució, l’elabora una comissió constituïda d’acord amb allò previst el 
Reglament General de subvencions. 
 
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro és l’òrgan responsable de la 
resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions. 
 
9. Composició de la comissió qualificadora 
 
President 
 
Alcalde 
 
Vocals 
 
Regidor d’Esports 
Tècnic d’Esports 
Regidor d’Hisenda 
 
10. Termini de resolució i notificació 
 
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha d’adoptar la corresponent 
resolució en el termini màxim d’un mes que computa a partir de la publicació de la convocatòria 
corresponent, sense perjudici que aquesta posposi els efectes a una data posterior.  
 
 
11. Acceptació 
 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes no es manifesta el 
contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació. 
 
 

12. Obligacions del beneficiari 

 

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió de les subvencions. 

b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el 

compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. 



c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan concedent, si escau, i 

a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de 

control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui 

requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

d) Comunicar a l’Ajuntament, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de 

l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 

financin les activitats subvencionades. 

e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 

auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 

com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 

reguladores específiques. 

f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 

electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

g) Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro en 

qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que 

siguin objecte de subvenció. 

h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 

i) Participació activa a les Jornades de Portes Obertes a l'Esport o en qualsevol activitat 

esportiva organitzada des de l’Ajuntament. 

j) Realització d'un torneig, memorial, campionat, festival anual o actes de caràcter social o 

activitats esportives d'especial rellevància.  

k) Participació activa al Consell Municipal d'Esports. 

l) No estar afecte per causa d'incompatibilitat legal. 

m) Col·laborar amb persones voluntàries per fer de figurants a la rua dels Reis Mags i amb un 

1 voluntari a l’organització de les jornades esportives escolars, si fos necessari. 

n) Col·locar de manera visible el logotip de l’Àrea d’Esports a la roba esportiva que utilitzen en 

les seves competicions i en tota la seva publicitat. 

 
 
 
 
13. Justificació i pagament 
 
El termini per a justificar la totalitat de l’acció subvencionada es determinarà en la corresponent 
convocatòria. 
 
L’import concedit es farà efectiu de la següent manera: 

- 50% en el moment d’iniciar l’activitat, que suposaran lliuraments de fons amb caràcter 
previ a la justificació. 

- 50% un cop presentada i verificada l’acreditació de l’activitat i l’estat de comptes. 
 
El termini per a justificar la totalitat de l’acció subvencionada serà el 30 de novembre del 
present any de la convocatòria. Si es justifica que per raons de calendari esportiu de les entitats 
que s’acullen a la present convocatòria, necessiten mes temps, s’ampliarà fins el dia 15 de 
desembre de la present convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar és un compte justificatiu simplificat, fotocòpies de les 
factures per l’import assignat, memòria esportiva anual, estat de comptes anual, mitjançant una 
instància de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. S’haurà d’entregar tota la documentació per 
registre d’entrada. Podeu descarregar la instància per Internet (www.santacristina.net). 
 
14. Règim jurídic 
 
En tot allò no previst en aquestes bases és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, la resta de normativa concordant. 
 



15. Interpretació 
 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en l’Ajuntament de 
Santa Cristina d’Aro. 
 
 
 
16. Vigència 
 
Aquestes bases tenen vigència  mentre no es modifiquin o deroguin. 
 

 
 
 
 
Xavi Sala i Congost 
President – Alcalde de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. 
 
Santa Cristina d’Aro, 20 d’octubre de 2017 


