BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS INDIVIDUALS PER A LA
PRÀCTICA ESPORTIVA
Preàmbul
En els últims anys, des de la regidoria d’Acció Social, s’ha treballat de forma contínua per
contribuir a millorar, en la mesura que els ha estat possible, la qualitat de vida i el benestar de
les famílies més necessitades, prioritzant les polítiques socials.
Amb aquesta nova proposta, la regidoria d’Acció Social aposta pel foment de l’esport entre els
nens i les nenes del municipi de Roda de Berà.
L’esport és una potent eina que contribueix a inculcar valors com la responsabilitat, la
superació personal, la integració, el joc en equip i l’educació en hàbits saludables, per evitar
el sedentarisme i prevenir l’obesitat infantil.
Amb aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a la igualtat d’oportunitats entre els infants
del municipi atès que està destinada a les famílies amb menys recursos econòmics a fi de
possibilitar la inscripció dels seus fills i filles en activitats esportives.
1.- Objecte:
L’objecte de les presents bases és la regulació de l’atorgament de subvencions per part de
l’Ajuntament de Roda de Berà a les famílies empadronades en el municipi de Roda de Berà
amb menors d’edat al seu càrrec que realitzin una activitat esportiva i que reuneixin els
requisits de la convocatòria.
2.- Règim jurídic:
1. Normativa aplicable:
En tot allò no previst en aquestes bases seran d’aplicació les disposicions contingudes en les
regulacions següents:






Ordenança Municipal de subvencions, aprovada en data 13 de març de 2008.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Decret 887/2003, de 17 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei de
subvencions, de 17 de novembre.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.

2. Les subvencions tindran caràcter voluntari i en cap cas no generaran cap dret respecte
peticions posteriors i no seran invocables com a precedent.
3. En tractar-se d’una activitat pública de foment i no d’intervenció administrativa en l’activitat
privada, ni d’un servei públic, ni directa ni subsidiàriament resta subjecta al règim jurídic de
responsabilitat patrimonial, sent un deure jurídic suportar, per part del beneficiari, les
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condicions que se li imposin per raó de l’interès públic a les que objectivament resta subjecta
qualsevol quantia dinerària destinada a transferències corrents.
4. La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord als principis de publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
5. El procediment per la concessió de subvencions s’iniciarà mitjançant convocatòria aprovada
per l’alcaldia o òrgan en qui delegui.
6. Els dubtes que generi l’aplicació de les presents bases seran interpretats per part de la
Junta de Govern Local.
3.- Persones beneficiaries i requisits:
Podran acollir-se a aquesta línia subvencional totes aquelles unitats familiars amb menors
d’edat al seu càrrec empadronats en el Terme municipal de Roda de Berà amb una antiguitat
mínima de dotze mesos de la data de publicació de la convocatòria i per tota la durada de
l’activitat esportiva subvencionada.
L’activitat esportiva s’ha de realitzar en el propi municipi de Roda de Berà o en altres , sempre
i quan la modalitat esportiva de que es tracti no s’ofereixi en aquest municipi.
Són requisits per poder rebre l’ajut:







Estar empadronades a Roda de Berà amb una antiguitat mínima de dotze mesos
anteriors a la data de publicació de la convocatòria.
Ser menor d’edat en la data de la publicació de la convocatòria.
Estar matriculat en activitats esportives en el curs lectiu de la convocatòria fins la
finalització del mateix. Les activitats esportives han de tenir continuïtat i una
programació mínima. A aquests efectes, es considerarà que es compleix aquest
requisits quan les activitats esportives estiguin programades durant el curs lectiu amb
una durada mínima de vuit mesos.
Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Roda de Berà i no
trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap
procediment sancionador incoat per aquest motiu a la persona beneficiària/sol·licitant.
Que els ingressos de la unitat familiar no superin els 30.803,08€ per unitats familiars
de 2 membres, els 32.127,94€ per unitats familiars de 3 membres i els 33.198,88€
anuals per 4 membres o més segons l’Indicador de la Renda de Suficiència (IRSC) de
l’exercici de la convocatòria. Aquests ingressos s’acreditaran mitjançant una declaració
responsable que ha de resultar signada per tots els membres majors d’edat de la unitat
familiar.
Es considera renda de la persona els ingressos derivats del treball i del capital, així
com qualsevol altres substitutius d’aquests, d’acord amb la Llei de l’IRPF, afegint les
pensions i prestacions socials exemptes a l’IRPF.
S’entendrà per unitat familiar, el conjunt de persones que conviuen unides amb
l’alumne per vincle de consanguinitat o afinitat fins a segon grau, incloent-hi les
persones unides als progenitors per matrimoni o anàloga relació d’afectivitat i els fills i
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ascendents no comuns, sempre que convisquin amb la família i en depenguin
econòmicament.
4.- Import de la subvenció:
L’import de la subvenció correspondrà a l’abonament del 100% de l’import de despesa
acreditada en la inscripció d’una activitat esportiva amb el límit de 200 euros per unitat familiar.
En el cas que el nombre de peticions i import màxim superin la consignació total de la
corresponent convocatòria, l’assignació a cada petició es veurà reduïda en la part proporcional
necessària per tal d’atendre totes les sol·licituds que reuneixen els requisits establerts.
5.- Consignació pressupostaria:
La quantia màxima consignada serà la que fixi cada convocatòria.
6.- Termini de presentació de sol·licituds:
Els interessats podran sol·licitar l’atorgament d’ajudes per a la pràctica esportiva en qualsevol
moment a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria fins el 31 de juliol de l’any en
curs.
Conjuntament amb la sol·licitud s’haurà de presentar la justificació de la despesa realitzada
mitjançant presentació de document normalitzat (Annex II), així com dels oportuns documents
acreditatius de la despesa.
7.- Sol·licituds:
1. La sol·licitud la subscriurà el representant legal del menor que realitzi l’activitat esportiva

2. S’haurà de presentar a l’Oficina d’Atenció Al Ciutadà (OAC), situada al C/ Joan Carles I, 15
I, en horari d’atenció al públic (de 9 a 14 hores) en model normalitzat identificat com annex I
a les presents bases, acompanyada de la documentació següent:








DNI o NIE de la persona sol·licitant i del menor practicant de l’esport, si és major de
14 anys.
Declaració de la darrera renda presentada aplicable de tots els membres que integren
la unitat familiar obligats. En cas de no estar obligats, cal presentar certificat negatiu
emès per Hisenda.
La determinació de la unitat familiar es realitzarà mitjançant la incorporació a
l’expedient de volant de convivència a la data de publicació de la convocatòria.
Justificant de matrícula, document d’inscripció o equivalent, en la pràctica esportiva
respecte a la que es sol·licita subvenció, així com justificant de pagament de la
mateixa, de les quotes periòdiques corresponents a l’any lectiu de l’activitat esportiva
i altres despeses directament derivades de l’exercici de l’activitat esportiva (roba o
material esportiu).
Model normalitzat d’acreditació de la despesa realitzada (annex II).
Certificat bancari de les dades del compte corrent de la persona beneficiària/sol·licitant
en el qual es sol·licita que s’efectuï l’ingrés de l’ajuda que es pugui concedir (Annex
III).
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8.- Justificació:
Per la simplicitat del tràmit, la justificació es presentarà juntament amb la petició, mitjançant la
presentació de document normalitzat (Annex II) al qual s’hauran d’adjuntar els documents
acreditatius de la pràctica esportiva realitzada que, en tot cas inclourà la matrícula o inscripció
i justificant de pagament. Es podrà incloure els documents acreditatius del pagament de
l’equip esportiu.
9.- Compatibilitat:
Aquesta ajuda serà compatible amb altres ajudes per al mateix fi en tot cas fins al límit de la
despesa total de l’alumne pel concepte objecte de subvenció.
10.- Procediment d’atorgament:
Convocatòria:
Aprovades les presents bases, l’expedient d’atorgament de les subvencions s’iniciarà
mitjançant decret de convocatòria dictat per l’alcaldia, el qual serà objecte de les publicacions
preceptives i es difondrà tant àmpliament com permetin els mitjans de l’ajuntament, seguint
els criteris establerts per la Base de Dades Nacional de Subvencions.
Instrucció:
La instrucció del procediment de concessió
La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la comissió de
valoració, la qual estarà integrada pels membres següents:






Regidor delegat de l’àrea de serveis socials.
Titular de la secretaria municipal.
Titular de la intervenció municipal.
Tècnic de l’àrea de serveis socials.
Personal administratiu del departament de secretaria, que realitzarà les funcions de
secretària.

La Comissió de valoració examinarà les sol·licituds rebudes, així com les justificacions
aportades i comprovarà la concurrència de les condicions necessàries per ser beneficiari de
la subvenció. Posteriorment, elevarà proposta d’atorgament a l’alcaldia per resoldre la
concessió.
11.- Resolució:
1. L’òrgan competent per la resolució serà l’alcaldia.
2. El termini màxim per resoldre i notificar serà de dos mesos a comptar des del darrer dia per
la presentació de les sol·licituds i justificacions.
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3. L’acte de concessió de les ajudes esgotarà la via administrativa i es notificarà individualment
als interessats, d’acord amb el previst als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions Públiques.
12.- Acceptació:
La persona beneficiària de la subvenció restarà obligada a signar, en el termini d’un mes des
de la notificació de l’atorgament, un escrit d'acceptació de la subvenció, d'acord amb el model
que es podrà descarregar de la web de l'Ajuntament (seu electrònica) o que li serà facilitat.
13.- Pagament:
El pagament tindrà lloc en un únic acte, prèvia concessió de la subvenció, validació de la
justificació i acceptació per part de l’interessat.
No es concediran bestretes.
14.- Obligacions de les persones beneficiàries:
Són obligacions de les persones beneficiàries les previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i a l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Roda de Berà i en concret:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l’Ajuntament de Roda de Berà
així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar
els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la
informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
Comunicar a l’Ajuntament de Roda de Berà l’obtenció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos que financin l’activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en
tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a la subvenció.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Agència Tributària
(Hisenda), amb l’Ajuntament de Roda de Berà i amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social.

15.- Reintegrament de la subvenció:
Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que són els següents:
1. Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o
ocultant aquelles que ho haguessin impedit.
2. Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió
de la subvenció.
3. Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les
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condicions previstes a l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
4. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
financer previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de
conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat
donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat subvencionada o
la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals.
5. Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels
compromisos assumits per la mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què
s'ha de realitzar l'activitat que fonament la concessió de la subvenció.
En aquests casos, l'Ajuntament de Roda de Berà haurà de tramitar el procediment
administratiu de reintegrament.
16.- Protecció de dades
Tota informació sobre les dades familiars dels alumnes serà tractada confidencialment,
d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal i garantia de drets digitals.
Les dades que es recullin als efectes i amb els requisits previstos en aquestes bases estan
protegides d’acord amb les previsions de la legislació de protecció de dades de caràcter
personal. Les dades seran incorporades a un fitxer propietat de l’ajuntament de Roda de Berà,
amb l’objectiu de gestió i registre del procés.
Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit
adreçat a l’OAC de Roda de Berà.
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