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CONVOCATÒRIA PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA ESPORTIVA PER A 
L’ANY 2021 
 
PROGRAMA A. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES 
ACTIVITATS ORDINÀRIES DELS CLUBS I DE LES ENTITATS ESPORTIVES, TEMPORADA 
2021-22 

 
 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Aquesta convocatòria té per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions a les entitats 
esportives de la ciutat, per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant la temporada 
2021-2022 amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en 
la ciutat. 
 
Atès que aquesta subvenció s'inclou dins el pla estratègic de subvencions 2020-2023 aprovat pel 
Ple el 10 de febrer de 2020, línia estratègica "Esports", programa "Activitats i suport entitats", dins 
l'àrea de Drets a les persones. Programa A, Subvencions entitats esportives de la ciutat, per al 
desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant la temporada esportiva. Modalitat de 
concessió: concurrència competitiva. 
 
 
2. BASES REGULADORES 
 
Les bases reguladores específiques de la present convocatòria es van aprovar per la Junta de 
Govern Local  de data 26 de novembre 2021 i es publicaran per procediment urgent al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona núm. 232 de 3 de desembre de 2021, per un període d'exposició de 20 
dies. Es poden trobar també a la pàgina web de l’Ajuntament de Girona www.girona.cat/esports. 
 
En tot allò no previst a les bases i en aquesta convocatòria, serà d’aplicació el que s’estableix a 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i 
ens que en depenen, publicada per edicte de data 26 de novembre de 2015, i a la resta de normativa 
aplicable. 
 
 
3. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 
Les subvencions seran concedides mitjançant procediment de concurrència competitiva i d’acord 
amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, d’acord amb el 
que estableixen les bases i la convocatòria que la regulen. 
 
 
4. BENEFICIARIS I REQUISITS 
 
Les destinatàries seran entitats esportives que reuneixin els requisits següents: 
 
4.1 Estar legalment constituïdes, tenir la seu social i desenvolupar l’activitat esportiva en el terme 
municipal de Girona. 
 
4.2 Estar inscrites en el Registre General d’Entitats de l’Ajuntament i en el Registre d’Entitats 
Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya (en el cas d’entitats sense 
afany de lucre). 
 
4.3 Les entitats hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. 
Acreditaran que estan al corrent de pagament de les seves obligacions fiscal i amb la Seguretat 
Social o bé signant una declaració responsable d’estar-ne al corrent, o bé aportant els certificats 
emesos per les administracions corresponents (Agència Estatal d’Administració Tributària i 
Tresoreria de la Seguretat Social), en cas que la subvenció sigui superior a 3.000 €. I en tot cas, 
autoritzant a consultar i verificar mitjançant les plataformes habilitades per les diferents 



 

administracions públiques, les dades disponibles si no estan acreditades i són imprescindibles per 
a la resolució de la tramitació. 
 
Les entitats esportives hauran de declarar de no incórrer en cap incompatibilitat de les que 
s’estableix en l’article 13.2 de la Llei General de Subvencions de 17 de novembre. 
 
4.4 Tenir una antiguitat mínima d’un any i desenvolupar l’activitat esportiva continuada durant aquest 
temps a la ciutat de Girona. 
 
4.5 Quedaran excloses aquelles entitats esportives que rebin una subvenció directa nominativa i 
que el seu conveni regulador especifiqui la impossibilitat d’acollir-se a les convocatòries de 
subvencions durant la vigència del mateix. 
 
4.6 En el cas de societats anònimes esportives, només podran acollir-se a la línia/programa 1 – 
Promoció esport base, i a la línia 3 i 4. 
 
4.7 En cas que es presentin a la convocatòria de subvenció per al desenvolupament de les activitats 
ordinàries dels clubs i de les entitats esportives, temporada 2021-2022, no podran presentar-se a la 
convocatòria de subvenció al foment i promoció de l’esport escolar de la mateixa temporada/curs. 
 
4.8 Complir amb la Llei de protecció a la infància i l’adolescència. 
 
 
5. LÍNIES/PROGRAMES. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS.  
 
5.1 Poden ser objecte de subvencions  les següents línies/programes: 

1- Promoció esport base (fins a 18 anys) 
2- Promoció esport federat (adults – majors de 18 anys) 
3- Despeses extraordinàries mesures COVID-19 
4- Suport a les entitats per afavorir la  inclusió esportiva d'infants i adolescents empadronats 
a Girona  nascuts entre els anys 2004 i 2017, que presenten dificultats econòmiques per fer 
front a les despeses de participació a l’activitat i que estiguin becats i participin a una 
competició federada o escolar)  

 
5.2 La dotació pressupostària total per a la convocatòria de les subvencions per al desenvolupament 
de les activitats ordinàries és de cent mil (100.000,00 €), ampliables en alguna/es de la/les línia/es 
funció de les sol·licituds rebudes i la disponibilitat pressupostària. En el supòsit d'ampliació de la 
dotació econòmica, s'atorgaran les ajudes seguint l'ordre de puntuació establert en la resolució i 
d'acord als criteris establerts en les bases específiques. S’aplicaran d’acord el següent repartiment: 
 

 A la línia/programa 1 - Promoció esport base: 70.000,00 €   

 A la línia/programa 2 - Promoció esport federat: 20.000,00 €  

 A la línia/programa 3 - Despeses extraordinàries mesures  COVID-19 (*) - 5.000,00 €   
(*) Aquesta línia especial té l’objectiu de subvencionar les despeses extraordinàries amb 
motiu de l’adquisició de productes o elements de protecció sanitària per part de les entitats 
o clubs esportius amb motiu de la COVID-19: gel hidroalcohòlic, productes desinfectants, 
termòmetres,... 
(entre els materials subvencionables no estan incloses les mascaretes, atès que no són 
necessàries durant la pràctica esportiva). L’aportació màxima serà de 300  €, per entitat. 

 A la línia/programa 4 - Suport a les entitats per afavorir la  inclusió esportiva (d’infants i 
adolescents entre els 4 i 17 anys que estiguin  becats)  5.000,00 € (Es subvencionarà  per 
un import màxim de 2.500 euros per entitat i fins un màxim de 250 €, per esportista.) 

 
5.3 Les entitats podran presentar-se segons la tipologia i edats dels esportistes, a una línia/programa 
o a les dues línies/programes.  
I a més a més, aquesta temporada, a la línia especial 3 mesures COVID, i a la línia 4 en cas de tenir 
esportistes de base becats. (Les entitats no es poden presentar només a la línia 3 i/o línia 4) 
 
5.4 Aquesta subvenció anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021 511 34100 48000 
Transferències Esports del pressupost municipal 2021 (100.000 €). 
 



 

5.5 L’import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions concedides per a la mateixa 
finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’activitat 
subvencionada. 
6. PROCEDIMENT PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
6.1 El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria pública aprovada per 
l’òrgan competent. La present convocatòria es farà pública a través del tauler d’edictes i del web 
municipal. L’extracte de la convocatòria es traslladarà a la BDNS per a la seva publicació en el BOP 
de Girona. 
 
6.2 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases i dels requisits i 
obligacions que s’hi recullen. Només una sol·licitud per entitat/associació a la convocatòria. 
 
6.3 D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, 
s’obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, 
per tant, disposar necessàriament d’un certificat digital de l’entitat. Això implica que totes les sol·licituds 
i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han de realitzar obligatòriament a través de la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament de Girona 
 
6.4 L’entitat esportiva interessada haurà d’adjuntar a la sol·licitud, la següent documentació així 
com el document annex (mod. 1509) degudament omplert i signat: 
Enllaç al model normalitzat de sol·licitud (mod. 1509): 
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1509.html 
 

 En relació a l’entitat esportiva, cal adjuntar a la sol·licitud: 
 
a) Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud. 
 
b) Memòria de presentació de l’entitat, en que caldrà especificar detalladament els projectes que 
porten a terme, com també justificar els diferents aspectes contemplats en els barems per determinar 
la quantia de la subvenció  (promoure els valors positius per l’esport, promoure el joc net i de bones 
pràctiques valors positius (adjuntar codi ètic, si en disposa), la projecció de l’activitat  que suposa 
per la ciutat,... i la relació d’activitats organitzades per l’entitat per promoure l’esport (no estan 
incloses:  casals, campus, colònies,...).  
L’atorgament de la subvenció s’efectuarà en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els criteris 
i barems establerts en l’apèndix 1, que serviran per a valorar les sol·licituds presentades. Per tant la 
memòria ha de descriure de manera detallada tots els criteris que es valoren, si s’escau.  
 
c) Certificat de la federació corresponent o/i del Consell Esportiu del Gironès: 
El certificat ha de contenir, com a mínim les següents dades:  

 Nombre d’equips que participen en competicions [categoria i àmbit de les lligues: provincial, 
nacional (Catalunya), estatal (Espanya) 

 Nombre de llicències tramitades (per gènere i categories) per equip durant la  temporada 
2021-2022. 

 
d) Les entitats esportives acreditaran que estan al corrent de pagament de les seves 
obligacions fiscal i amb la Seguretat Social de la següent manera: 
Signant una declaració responsable d’estar-ne al corrent, o bé aportant els certificats emesos per 
les administracions corresponents (Agència Estatal d’Administració Tributària i Tresoreria de la 
Seguretat Social). 
Les entitats esportives hauran de declarar de no incórrer en cap incompatibilitat de les que 
s’estableix en l’article 13 de la Llei General de Subvencions. (inclòs en el model normalitzat) 
 
e) Declaració sobre si s’ha demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat, així com el 
seu import. (inclòs en el model normalitzat) 
 

f) Pressupost econòmic temporada 2021-2022 (despeses i ingressos).  

Pressupost del cost de l’actuació temporada 2021-2022 (despeses i ingressos). Les despeses 

de pressupost correspondran a: 

-Despeses de les Federacions o del Consell Esportiu (fitxes, arbitratges...) 

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1509.html


 

-Despeses equipacions esportives 
-Despeses desplaçaments col·lectius amb bus. 
-Despeses material esportiu 
-Despeses personal tècnic (només si disposen de contracte SS o mitjançant contractes de servei) 
 
g) Quota econòmica anual, que paguen els/les esportistes de l’entitat.  
Caldrà adjuntar document acreditatiu de l’import que paguen els esportistes de l’entitat (sense 
l’import de la fitxa federativa o del consell, i tampoc vestimenta o altre material) 
 

ATENCIÓ! Les despeses del cost de l’actuació que es posin en el pressupost econòmic, seran 

les que s’hauran de justificar, en la seva TOTALITAT en el compte justificatiu de la subvenció.  

En el pressupost, l’apartat d’ingressos i despeses ha de quadrar.) 

 

h) FACTURES amb la “despesa extraordinària COVID” 2021. (en cas de presentar-se a la 
línia/programa 3) Despeses realitzades amb motiu de l’adquisició de productes o elements de 
protecció sanitària per part de les entitats o clubs esportius amb motiu de la COVID-19 (factures des 
d’1 de gener de 2021 i fins la data de la publicació de la present convocatòria) Les factures han 
d’anar a nom de l’entitat o club esportiu. 
 
i) Suport a les entitats per afavorir la inclusió esportiva: (en cas de presentar-se a la 
línia/programa 4) 
 

 DOCUMENT AMB LA RELACIÓ d’infants/adolescents, amb any de naixement de 
l’esportista i percentatge becat, detallant import anual de la quota/import de la beca = 
quota liquidada. 

 UN DOCUMENT PER A CADA ESPORTISTA BECAT, que descrigui clarament el 
concepte becat o quota exempta, la quantitat, el nom de l’esportista, i la data, aquest 
document ha d’anar signat per un representant de l’entitat i pel tutor, pare, mare de 
l’esportista. 

           CONDICIONS: 

 Els infants han d’estar empadronats al municipi de Girona. 

 Infants nascuts entre els anys 2004 i 2017. 

 Ha d’estar inscrit/a en una entitat esportiva i estar en possessió de la 
corresponent llicència esportiva (federativa o escolar). 

 L’infant/adolescent ha de ser beneficiari d’alguna prestació / ajuda social o bé 
per part de l’Ajuntament de Girona o bé per part de l’administració que atorga els 
ajuts de menjador,  (per ex: ajut individual de menjador escolar tramitat pel 
Consell comarcal de Gironès, ajudes complementaries municipals per menjadors 
escolars, o altres prestacions i ajudes d’urgència socials tramitades per 
l’Ajuntament de Girona...),  i/o estar en seguiment per part dels serveis socials 
municipals 
 

 
7. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
El termini de presentació de sol·licituds al registre general d’entrada de l’Ajuntament de Girona 
(a través de la Seu Electrònica) serà de 30 dies naturals, a comptar des de la publicació en el BOP 
de l’extracte de la convocatòria. 
  
 
8. RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, les entitats disposaran de 
deu dies hàbils, comptadors des del moment de la notificació, 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. 
 
 



 

9. CRITERIS PER A L’ATORGAMENT I PER A LA DETERMINACIÓ DE LA QUANTIA DE LA 
SUBVENCIÓ 
 
L’atorgament de la subvenció s’efectuarà en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els criteris 
i barems establerts en l’apèndix 1, que serviran per a valorar les sol·licituds presentades.  
 
L’import màxim total de la subvenció per entitat serà de cinc mil euros (5.000,00 €) amb les 
línies/programes 1 i 2. 
 
En la línia 3: despeses extraordinàries mesures COVID-19, la subvenció màxima per entitat serà de 
tres-cents euros (300 €). 
 
En la línia 4 de suport a les entitats que tinguin infants d’esport base becats: Es subvencionarà  per 
un import màxim de 2.500 euros per entitat i fins un màxim de 250 €, per esportista, complint-ne les 
condicions especificades. 
 
(En les línies 3 i 4 l’import atorgat es podrà reduir de forma proporcional en el cas que l’import econòmic 
total de les sol·licituds presentades sigui més gran que la dotació pressupostària prevista en la 
convocatòria.) 
  

10. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT 

 

La instrucció del procediment serà a càrrec del regidor delegat d’Educació, Infància i Esports. La 
resolució correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb al delegació de l’alcaldia efectuada 
per decret núm. 2021000576 de 13 de gener de 2021. 
 
11. AVALUACIÓ, RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
 

11.1 La proposta de resolució que elabori la comissió avaluadora se sotmetrà a consideració de la 
Junta de Govern Local, que és l’òrgan que resoldrà la convocatòria. 

La comissió avaluadora s’atendrà al Reglament de Polítiques Municipals d’Igualtat de gènere 
aprovat per Ple Municipal d’11 d’abril de 2016 i la llei 17/2015, de 21 de juliol, d’Igualtat Efectiva de 
dones i homes, pel que fa a la paritat de membres de la formació de la comissió avaluadora. 

 

11.2 La instrucció del procediment serà a càrrec del regidor delegat d’Educació, Infància i Esports. 
I la composició de la comissió de valoració estarà formada per un president (Cap de Servei 
d’Esports), 1 vocal (un/a tècnica) i secretaria (administració). 

 
11.3 La resolució posarà fi a la via administrativa i es publicarà en el tauler electrònic d’anuncis 
municipals assortint els mateixos efectes que la notificació electrònica individual. 
Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al 
de la seva publicació, sens perjudici que, si es considera convenient, s’interposin altres recursos 
que es creguin més oportuns. 
 
11.4 El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la 
data de publicació de la convocatòria. La notificació de la resolució serà a través d’E-Notum 
(notificació electrònica) i amb Edicte al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de 
Girona. 

 
12. ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS 
 
Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no es manifesta 
el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades 
per a la seva aplicació. 
 
13. CONDICIONS 
 
13.1 A més de les obligacions establertes a les bases i les que estableix la Llei amb caràcter general, 
són obligacions específiques:  
 



 

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la 
concessió de la subvenció, durant la temporada objecte de la subvenció, així com justificar el 
compliment dels requisits i condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat 
que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. 
 
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer de l’Ajuntament de Girona i altres 
entitats de control competents amb el compromís d’aportar la documentació que sigui requerida. 
 
13.2 No s'autoritzaran canvis de destinació en la subvenció concedida. Els canvis d'aspectes específics 
en els programes hauran de ser autoritzats per l'òrgan que concedeix la subvenció. Si passa altrament, 
la subvenció podrà ser revocada per incompliment dels fins per als quals va ser atorgada. 
 
13.3 Qualsevol subvenció concedida per l'Ajuntament de Girona portarà implícita la condició que en tota 
la documentació i propaganda escrita o gràfica de l'activitat subvencionada es consigni la llegenda "amb 
el suport de l'Ajuntament de Girona" i el logotip corresponent. 
 
13.4 La subvenció serà compatible amb altres subvencions sempre que la suma dels imports rebuts 
per aquest concepte no superi el cost total del projecte. 
 
13.5 L’incompliment d’algun apartat per part de l’entitat sol·licitant de la convocatòria anterior, 
impossibilitarà de presentar-se a la present convocatòria. 
 
13.6. El/la beneficiari/ària hauran d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta 
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 
a) Facilitar a l’Ajuntament de Girona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol d’altra que li sigui requerida 
d’acord amb la normativa vigent. 
b) Comunicar a l’Ajuntament de Girona les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres 
anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present subvenció i 
puguin posar en risc l’interès públic. 
c) Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta que 
afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada 
moment. 
 
14. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
14.1 La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades serà el 30 de juny 
del 2022. 
 

14.2 Els beneficiaris hauran de presentar la justificació, en model normalitzat, així com la 
documentació que indiquin les respectives convocatòries, a través de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament de Girona.  

 
14.3 L’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat 
jurídica i òrgans col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans 
electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi 
l’organització. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que s’efectuïn, 
l’Ajuntament de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que s’han 
tingut en compte a la concessió. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst a la sol·licitud, la subvenció es mantindrà 
en la quantia inicialment atorgada. 
Les despeses han d’estar fetes durant la temporada 2020-2021. 
 
Les despeses del cost de l’actuació que s’han informat en el pressupost, seran les que 

s’hauran de justificar, en la seva TOTALITAT en el compte justificatiu de la subvenció. 

(Informació: En el pressupost, l’apartat d’ingressos i despeses ha de quadrar.) 

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quanties no justificades. 



 

 
14.4 Les subvencions s’han de justificar documentalment d’acord amb els requisits de la base 
d’execució del pressupost municipal vigent i Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament 
de Girona. 
 
14.5 Es consideraran despeses subvencionables les estrictament relacionades amb el 
desenvolupament de l’activitat esportiva, i en aquest cas NOMÉS les: 
-Despeses de les Federacions (fitxes, arbitratges...) 
-Despeses equipacions esportives 
-Despeses desplaçaments col·lectius amb bus. 
-Despeses material esportiu 
- Despeses personal tècnic (només si disposen de contracte SS o mitjançant contractes de servei)  
 
 
14.6 Compte justificatiu. Tràmit a la Seu electrònica: 
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1412.html 
 
 
El compte justificatiu ha d’incloure:  

 Memòria: el grau de compliment i resultats de l’objecte subvencionat explicat a la memòria 
inicial de la sol·licitud.  

 Certificat de finançament, que ha detallar el cost de l’actuació, i el total de finançament 
(que ha de reflectir l’import de la subvenció de l’Ajuntament de Girona).  

 Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número 
de factura, import, concepte i data de la factura, que sumaran el total de l’import del Cost 
de l’actuació. 

 
15. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ   
 
S’efectuarà el pagament de la totalitat de la subvenció atorgada, una vegada s’hagi justificat 
correctament, a final de temporada. 
 
16.  INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
16.1 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 la subvenció. 
 
16.2 El procediment de reintegrament de la subvenció concebuda i, si 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. 
 
16.3 L’entitat està obligada a comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació que faci en l’execució 
del projecte esportiu objecte de la sol·licitud presentada. 
 
 
17. RESPONSABILITAT I RÈGIM SANCIONADOR 
 
17.1 Els beneficiaris de la subvenció que regulen les bases i la present convocatòria quedaran 
sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que s’estableix en Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
17.2 La no presentació de la documentació justificativa en temps i/o forma, el falsejament de les 
dades aportades o la modificació dels fins 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 Servei Municipal d’Esports, durant el temps que es determini, cap més subvenció 
econòmica per a aquesta mateixa convocatòria.  
 
18. REGULACIÓ JURÍDICA 
 
Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i ens 
que en depenen, aprovada pel Ple de data 14 de setembre de 2015 i publicada en el BOP de Girona 

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1412.html


 

núm. 237 de 10 de desembre de 2015. El règim jurídic pel qual es regeixen les subvencions està 
detallat en l’article 5 de la citada ordenança. 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el seu reglament. 

 

19. PUBLICITAT 

Aquesta convocatòria per a la concessió de subvencions es publicarà al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament de Girona, i al web municipal; i el seu extracte al BOP. 

 
20. INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT 
Us podeu adreçar al servei municipal d’Esports a l’adreça de correu electrònic 
administracio.esports@ajgirona.cat o bé a les oficines del servei municipal d’Esports, ubicades al 
Pavelló Municipal Girona – Fontajau, telèfon 972 226 136. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ANNEX 1.  

 
BAREMS PER A DETERMINAR LA QUANTIA DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA DE LA  
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS 
ORDINÀRIES DELS CLUBS I DE LES ENTITATS ESPORTIVES TEMPORADA 2021-2022 

 
 

 Punts Dotació % 

1. LÍNIA PROMOCIÓ ESPORT BASE (FINS 
18 ANYS) 

    70.000,00 €  100% 

1.1. Número esportistes d'esports 
d'associació o d'esports individuals dels 
quals disposa l'entitat 

0,10 punts /esportista 
(màxim 175 esportistes) 

  28.000,00 €  40% 

1.2. Àmbit de participació / competició de 
l'equip o esportista 

  

14. 000,00 € 20% 

1.2.1. Comarcal / Provincial 
0,50 punts / equip 
0,035 punts/esportista individual 

1.2.2. Nacional (Catalunya) 
1 punt / equip 
0,070 punts/esportista individual 

1.2.3. Estatal (Espanya) 
1,5 punts / equip 
0,10 punts/esportista individual 

1.3. Característiques de l'activitat   

   
24.500,00 € 

35 % 

1.3.1. Dèficits de projectes adreçats als 
esportistes de la zona d'actuació 

0 - 6 punts 

1.3.2 Quota anual esportista (sense equipació 
i fitxa federativa/escolar) 
Quota anual entre 250/350 euros – 6 punts 
Quota anual + de 350/450 euros – 4 punts 
Quota anual + 450/600 euros – 2 punts 
Quota anual + 600 euros – 0 punts 
 

0 – 6 punts 

1.3.3. Promoure valors positius per l’esport, 
promoure el joc net i de bones pràctiques. 

 
1.3.4 Projecció de l’activitat per la  ciutat 
Girona -  fins a 4 punts (nivell competicions, 
logo Ajuntament en les equipacions,… 
 

 
1.3.5  Promoció de l’esport femení 
Núm. d’equips femenins cadets i 
juvenils/juniors (2007-2004) 
 

 
Núm. d’esportistes (esports individuals) 
 

 
0 -  6 punts 

 
0 - 4 punts 
 
 
 

 
Esports d’associació: 
1 equip –  2 punts  
2 i 3 equips – 4 punts 
més de 3 equips – 6 punts 
 
Esports individuals 
0,20 punts/esportista individual 

  

1.4. Aportació per participació / 
col·laboració  en les activitats que 
organitzi/ col·labori  l’Ajuntament 
mitjançant el Servei Municipal d’Esports  

0 - 8 punts     3.500,00 €  5,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Punts Dotació % 

2. LÍNIA PROMOCIÓ ESPORT FEDERAT 
(ADULTS – majors de 18 anys) 

    20.000,00 €  100% 

2.1. Número esportistes d'esports 
d'associació o d'esports individuals dels 
quals  disposa l'entitat 

0,10 punts /esportista 
(màxim 150 esportistes) 

  10.000,00 €  50,00% 

2.2. Àmbit de participació / competició de 
l'equip o esportista 

  

4.000,00 €  20,00% 

2.2.1. Comarcal / Provincial 
0,50 punts/equip 
0,035 punts/esportista individual 

2.2.2. Nacional (Catalunya) 
1 punt/equip 
0,070 punts/esportista individual 

2.2.3. Estatal (Espanya) 
2 punts/equip 
0,15 punts/esportista individual 

2.3 Promoció de l’esport femení 
Núm. d’equips femenins majors de 18 anys 
(esports d’associació) 
Núm. d’esportistes (esports individuals) 

Esports d’associació: 
1 equip –  3 punts  
2 i 3 equips – 6 punts 
més de 3 equips – 9 punts 
Esports individuals 
0,20 punts/esportista individual 

    6.000,00 €  30,00% 

 

 Barem/condició Dotació % 

3. LÍNIA ESPECIAL COVID-19    5.000,00 €   100% 

Despeses previstes amb motiu de 
l’adquisició de productes o 
elements de protecció sanitària 
per part de les entitats o clubs 
esportius  

Haver fet una despesa (demostrable amb 
factures) des d’1 de gener de 2021 fins a la 
data de publicació de la present 
convocatòria.  
 

Es subvencionarà de forma proporcional a 
cada entitat,  tenint en compte els punts 
obtinguts per l’entitat x valor punt (el valor 
punt s’obtindrà a partir de dividir la dotació 
pressupostària 5.000 € pel  cost total de les 

factures presentades per les diferents 
entitats fins a un màxim de 300 €, per 
entitat.) (Aquesta serà l’aportació màxima 
per entitat).  
 

   5.000,00 €  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Barem/condició Dotació % 

4. LÍNIA DE SUPORT A LES 
ENTITATS PER AFAVORIR LA  
INCLUSIÓ ESPORTIVA 

    5.000,00 €   
100% 

Despeses fetes pels clubs i 
entitats esportives que 
afavoreixen la inclusió esportiva 
(temporada 2021-2022)  

 Els infants han d’estar empadronats al 
municipi de Girona. 

 Infants nascuts entre els anys 2004 i 
2017. 

 Ha d’estar inscrit/a en una entitat 
esportiva i estar en possessió de la 
corresponent llicència esportiva 
(federativa o escolar). 

 L’infant/adolescent ha de ser beneficiari 
d’alguna prestació / ajuda social o bé 
per part de l’Ajuntament de Girona o bé 
per part de l’administració que atorga 
els ajuts de menjador,  (per ex: ajut 
individual de menjador escolar tramitat 
pel Consell comarcal de Gironès, 
ajudes complementaries municipals per 
menjadors escolars, o altres 
prestacions i ajudes d’urgència socials 
tramitades per l’Ajuntament de 
Girona...),  i/o estar en seguiment per 
part dels serveis socials municipals 
 
El valor de la subvenció vindrà 
determinat  per l’import que resulti de 
dividir la quantia econòmica assignada 
aquesta línia/programa 5.000,00 € i la 
suma total de punts obtinguts per les 
sol·licituds resoltes favorablement, amb 
arrodoniment a unitat d’euros i amb un 
màxim de 2.500 €, per entitat i fins un 
màxim de 250 €, per esportista 
 

    5.000,00 €  

 

 

 
 
 
 
Regidor delegat d’Educació, Infància i Esports 
Àdam Bertran Martínez 
Girona, a la data de la signatura electrònica 


