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EXP. 3829/2020 
 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER 
A ENTITATS ESPORTIVES “ PLA DE XOC ENTITATS ESPORTIVES PER PAL·LIAR ELS 

EFECTES NEGATIUS DE LA PANDÈMIA PER LA COVID-19” I LA SEVA 
CONVOCATÒRIA 

 

1. OBJECTE 

 

L’objecte de les presents bases és establir el procediment de concessió d’aquestes 
subvencions i obrir convocatòria extraordinària per tal que les entitats beneficiàries puguin 
sol·licitar-les. 

S’estableixen dues línies d’ajuts: 

- Ajuts per pal·liar els efectes de la pandèmia a les entitats esportives locals. 

- Ajuts per pal·liar el dèficit greu de finançament de les entitats esportives locals. 

 

2. DESTINATARIS 

Entitats registrades a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès que estiguin censades al 
registre d’entitats del Patronat Municipal d’Esports. 

 

3. CONCEPTES SUBVENCIONABLES I CRITERIS D’ATORGAMENT: 

3.1  Conceptes i criteris que seran estimats per la concessió dels ajuts destinats a 
pal·liar els efectes de la pandèmia: 

 

a. ADQUISICIÓ  DE MATERIALS DE NETEJA I PREVENCIÓ ENVERS RISC DE CONTAGI 
(despeses generals per a l’adquisió d’hidrogels, netejadors específics, 
mascaretes, pantalles, etc.) 

b. SERVEIS DE PREVENCIÓ ENVERS RISC DE CONTAGI 
(serveis desinfecció, serveis WC., etc.) 



c. ELABORACIÓ DE PROTOCOLS I PROCEDIMENTS COVID-19 PER A ACTIVITATS I/O 
ACTES. 

 

d. ADQUISICIÓ DE MATERIAL FUNGIBLE PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 
I/O ACTES, I PER LA  DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ , AMB LA FINALITAT DE GARANTIR UNA 
BONA GESTIÓ DE LA POSADA EN FUNCIONAMENT DE LES MATEIXES. 

 

e. CAMPANYES DE SENSIBILITACIÓ ENVERS CONDUCTES SEGURES 
 (cartellera, xerrades, comunicats, etc.) 

 

f. SOBRECOSTOS DERIVATS DE FER ÚS DE SISTEMES, MECANISMES QUE IMPLIQUIN  
REDUCCIÓ A ZERO DEL RISC 
(recursos per poder gaudir des de casa, en streaming, gravacions, muntatges 
digitals o altres ...) 

 

g. PROMOCIONS, SUPORTS I DINÀMIQUES QUE CONTRIBUEIXIN A LA RECUPERACIÓ 
SOCIAL I EMOCIONAL DE LA NORMALITAT. 

 

h. DESPESES REALITZADES  PER A L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS QUE NO S’HAGIN 
POGUT PORTAR A TERME AMB MOTIU DE L’IMPACTE DE LA PANDÈMIA. 

 

i. DESPESES DE SERVEIS BÀSICS, SUBMINISTRAMENTS, SOUS DE PERSONAL, 
GESTORIA,  ETC, DURANT ELS PERÍODES D’ ATURADA DE L’ACTIVITAT, I DURANT LES 
FASES DE DESCONFINAMENT I NOVA NORMALITAT. 

(Incloses les despeses de costos fixes de funcionament de l’entitat que s’hagin 
hagut d’assumir en aquests períodes). 

 

j. SOBRECOST OCASIONAT PER TAL DE PORTAR A TERME ELS PLANS DE 
CONTINGÈNCIA PER ADAPTAR LES ACTIVITATS A LA NOVA FASE DE REPRESA. 
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(Excepte les despeses de material fungible ja incloses en l’apartat de despeses 
generals). 

 

Documentació: 

Caldrà aportar documentació justificativa de les despeses realitzades i/o de la 
previsió de despeses a realitzar per a aquests conceptes fins al 31 de desembre 
de 2020. 

Els  imports concedits per entitat, en aquesta línia d’ajuts, no podran superar en cap cas 
el % proporcional concedit en la convocatòria ordinària anual de subvencions per a 
activitats esportives per a l’any 2020, sobre el total de la dotació pressupostària de la 
convocatòria. 

En el cas que concorrin entitats esportives que no ho haguessin fet en la  convocatòria 
ordinària anual de subvencions per a activitats esportives per a l’any 2020, els imports 
concedits no podran superar, en cap cas, el % proporcional mínim meritat en la 
proposta d’atorgament  de subvencions per a activitats esportives per a l’any 2020, 
aprovada pel Consell d’Administració del PME en sessió celebrada el 10 de juny de 2020. 
Tot i això s’estableix un import mínim d’ajut de 250,00€. 

  

3.2  Conceptes i criteris que seran estimats per la concessió dels ajuts destinats a 
pal·liar el dèficit greu de finançament de les entitats esportives: 

 

a. DÈFICITS GREUS EN EL SISTEMA DE FINANÇAMENT DE L’ENTITAT   

(Pèrdua d’ingressos de quotes i d’altres ingressos ordinaris i/o atípics vinculats al 
funcionament de l’entitat i/o a l’organització d’activitats que no s’hagin pogut 
portar a terme durant la temporada 2019-2020, o que no es puguin portar a 
terme fins el 31 de desembre de 2020 amb motiu de l’impacte de la pandèmia). 

Documentació: 

Caldrà aportar els balanços de situació i/o comptes d’explotació de les 
temporades esportives 2018-2019 i 2019-2020,  tancats a data 30 de juny de 
cada exercici. Aquesta documentació haurà d’estar signada pel president/a, el 
secretari/a i el tresorer/a de l’entitat. 



També s’hauran d’aportar el llibre diari d’ingressos i despeses, les liquidacions de 
l’IVA presentades davant l’AEAT i les declaracions d’IRPF, declaracions trimestrals 
i resums anuals d’aquests períodes. 

El Patronat Municipal d’Esports podrà sol·licitar altre documentació 
complementària en el cas que ho estimi convenient. 

Els  imports concedits per entitat, en aquesta línia d’ajuts, no podran superar, en cap 
cas, els 8.000,00€. 

En el cas que concorrin entitats esportives que no ho haguessin fet en la  convocatòria 
ordinària anual de subvencions per a activitats esportives per a l’any 2020, els imports 
concedits, en aquesta línia d’ajuts, no podran superar, en cap cas, el 2% sobre el total de 
la dotació pressupostària prevista per a aquesta línia d’ajuts. 

 

4. TERMINI DE SOL·LICITUD 

Un cop la convocatòria hagi estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona per part de la Base de Dades Nacional de Subvencions, d'acord amb el 
procediment establert al text consolidat de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, el termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a partir de 
l’endemà de la seva publicació i finalitzarà als 30 dies de la mateixa. 

Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada, si la sol·licitud no 
reuneix els requisits que estableixen aquestes bases reguladores, s’atorgarà un període 
de 10 dies hàbils per esmenar la documentació requerida i aportar els documents 
perceptius, amb l’advertiment que si no ho fa es considerarà que es desisteix de la seva 
petició, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

El procediment de concessió d’aquestes subvencions, que tindran el caràcter de 
bestreta a justificar , és el de concurrència competitiva. L’aprovació d’aquestes bases, la 
seva convocatòria i la corresponent resolució correspon al Consell d’Administració del 
Patronat Municipal d’Esports. 

Un òrgan col·legiat format pel President/a, el vocal representant de les entitats 
esportives locals al Consell d´Administració del PME i el Director-Gerent, un cop 
finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, elaborarà una proposta d’atorgament 
de subvencions que presentarà al Consell d’Administració. 
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6. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 

Les sol·licituds es presentaran de forma telemàtica a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de les Franqueses (www.lesfranqueses.cat). 

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d’un certificat digital 
qualificat com a vàlid i vigent. 

La falsedat en qualsevol dada de la sol·licitud o document que l’acompanyi, deixarà 
sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es conegui i en conseqüència, 
comportarà la inadmissió i denegació de la sol·licitud de subvenció, sense perjudici que 
puguin ser causa de revocació si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 

La sol·licitud de la subvenció implica l’acceptació de les bases reguladores. 

 

7.  DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Aquestes bases estaran condicionades a l’aprovació de l’aplicació pressupostària 
corresponent per aquest any 2020. El present programa de subvencions està finançat 
totalment per fons propis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 

La dotació econòmica màxima prevista per a aquesta convocatòria és de 60.000,00 
euros, d’acord amb la següent distribució per cadascuna de les dues línies d’ajuts: 

   

Ajuts entitats esportives 

      Dues línies d’ajuts:       

      Ajuts per pal·liar els efectes de la pandèmia a les entitats esportives  20.000,00 € 

      Ajuts per pal·liar el dèficit greu  de finançament de les entitats esportives 40.000,00€ 

                                                                                                              Total:         60.000,00  € 

 

8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 

 

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 
(RGPD), les dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb els principis de 



seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 

 

9. RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I RECURSOS. 

 

El termini màxim per notificar i emetre resolució és de 45 dies comptats des de 
l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
Transcorregut aquest termini sense notificació de la resolució del procediment tramitat, 
la sol·licitud s’entendrà desestimada. 

 

La resolució ha de ser motivada degudament i ha d’incloure com a mínim, la 
identificació l’entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció i l’import o imports 
subvencionats. 

 

10. ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS 

 

La subvencions s’entendran tàcitament acceptades per les entitats  beneficiàries a partir 
del moment de la recepció de la notificació de l’acord de concessió. 

 

11. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 

 

S’estableix la data de 31 de gener de 2021 com a termini màxim de presentació de la 
justificació de les subvencions. 

En cap cas seran objecte de justificació despeses que ho hagin estat amb motiu de la 
convocatòria ordinària anual de subvencions per a activitats esportives per a l’any 2020. 

 

12. PAGAMENT 

 

El pagament de la subvencions concedides, que tindran caràcter de bestreta a justificar, 
s’efectuaran d’un sol cop després de ser notificada la resolució de la subvenció a les 
entitats beneficiàries. 
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Els pagaments es realitzaran mitjançant transferència bancària al compte bancari indicat 
per l’entitat. 

 

13. IMCOMPATIBILITATS 

 

Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altra subvenció, prestació, 
subsidi, o subvenció, destinada a aquesta mateixa finalitat, concedit/da pel Patronat 
Municipal d’Esports. 

 

Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, 
subvencions, prestacions i ingressos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres 
administracions o ens públics o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal o de la 
Unió Europea o d’organismes internacionals. 

El conjunt d’aportacions no podrà superar la totalitat del cost de les actuacions 
subvencionades. 

 

14. MODIFICACIÓ I NUL.LITAT 

 

El  Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès es reserva el dret de 
demanar informació complementària no prevista en aquestes bases, així com d’acord 
amb la normativa vigent, de revocar, modificar o anul·lar les subvencions i ajuts 
concedits per alteració substancial de les condicions que han modificat el seu 
atorgament. 

 

15. CAUSES DE REINTEGRAMENT 

 

Quan com a causa de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta sigui inferior a l’import pagat,  l’entitat beneficiària estarà obligada a 
reintegrar l’excés. 

 



Així mateix, també estarà obligada al reintegrament, l’entitat beneficiària que hagi 
percebut la subvenció falsejant les condicions exigides, amagant o ometent aquelles que 
haguessin impedit la seva concessió, per incompliment total o parcial de l’objecte de 
l’activitat, per incompliment de l’obligació de justificació en els terminis establerts, per 
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els 
altres supòsits previstos en la normativa de la Llei General de Subvencions. 

 

16. NOMATIVA D’APLICACIÓ 

 

En tot el que no preveu expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei i les Bases d’execució del Pressupost 
General, la Llei 39/2015, d’1 octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions públiques, i altra legislació concordant, així com l’Ordenança General 
de Subvencions de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els seus Organismes 
Autònoms. 

 

 


