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JAP/sp 
Exp: 2021047921 – C.10.014.006 

 
CONVOCATÒRIA PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA ESPORTIVA 
2021 
 
PROGRAMA B. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ A CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT 
DE GIRONA PER AL CURS 2021-2022 PER AL FOMENT I PROMOCIÓ DE L’ESPORT 
ESCOLAR (HORARI EXTRAESCOLAR). 

 
 
 

1. Objecte de la convocatòria 
 

Aquesta convocatòria té per objecte fixar els criteris per a la concessió d’una subvenció als 
centres escolars, associacions, entitats i fundacions, per al desenvolupament de les seves 
activitats esportives fora de l’horari lectiu (extraescolars) en les instal·lacions dels centres 
escolars de la ciutat de Girona, durant el curs 2021-2022, per tal de fomentar l’esport escolar i 
afavorir fonamentalment la iniciació a l’esport com un mitjà per millorar l’educació integral.   
(En casos excepcionals i degudament justificats s’acceptarà que aquesta activitat no es porti a 
terme en les instal·lacions dels centres escolars.) 
 
Aquesta subvenció s'inclou dins el pla estratègic de subvencions (aprovat per acord de Ple de 
data 10 de febrer de 2020), línia estratègica "Esports", programa "Activitats i suport a les entitats", 
dins l'àrea de Drets de les persones. Programa B. Subvencions per al foment i promoció de 
l’esport escolar 

 
 

2. Bases reguladores 
 

Les bases específiques reguladores 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 aquesta convocatòria i les bases que les regulen. 

 
4. Beneficiaris i requisits 
 

Poden sol·licitar participar en la subvenció els centres educatius sostinguts amb fons públics 
d’educació infantil, primària i secundària, així com d’educació especial i les AMPA/AFA 
associacions de mares, pares i famílies, coordinadores d’ampa, associacions esportives 
escolars, seccions esportives escolars sense ànim de lucre i fundacions vinculades als centres 
educatius esmentats de la ciutat de Girona. 
 
Per poder ser beneficiàries de la subvenció les entitats sol·licitants hauran de reunir els requisits 
següents:  
 

4.1. Estar legalment constituïdes. Desenvolupar l’activitat esportiva escolar en el terme 
municipal de Girona.  
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4.2. Estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i en el 

Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, excepte que la sol·licitud la faci el mateix centre escolar.  

 
4.3. Només hi pot haver una sol·licitud per centre escolar, o bé de l’escola o bé de l’ampa 

o associació esportiva corresponent... i en cas d’haver-hi dues sol·licituds per una 
escola (ampa + escola) les dues sol·licituds no podran superar els 4 grups d’activitats 
esportives. 

 
4.4. En cas que hi hagi una coordinadora d’ampes o una associació que aglutini diverses 

escoles (formalment constituïda), el número de grups sol·licitats estarà limitat en 
funció dels centres escolars que representi. (exemple: si representa 4 escoles, podrà 
sol·licitar 16 grups). Els centres escolars representats en el marc d’una coordinadora 
d’ampa no podran presentar sol·licitud individual fora de la sol·licitud de la 
coordinadora d’ampa.  

 
4.5. No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions.  
 

4.6. Els beneficiaris de la subvenció han de tenir justificada qualsevol altra subvenció 
atorgada per l’Ajuntament, si així ho determinen les dates de la convocatòria 
corresponent. 

 
4.7. 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. 

 
 

5. Línies/programes. Determinació de la quantia de les subvencions. 
 
La subvenció es quantifica amb grups. 
Perquè un grup sigui considerat complet i correcte haurà de reunir els requisits següents: 
Tipologia de l’activitat: 

 Poliesportiva o esport específic: qualsevol modalitat esportiva que sigui convocada pels 
Jocs Esportius Escolars de Catalunya o per la Federació d’Esport Adaptat.  

 Nivells: Infantil (P3- P4 –P5), primària (de 1r a 6è), secundària (1r – 4t ESO) i educació 
especial. 

 
D’acord amb les directrius del Consell Català de l’Esport, en els nivells des de P3 i fins a 4t de 
primària es recomana que l’activitat tingui un caràcter multiesportiu i mixt (poliesportiva), s’haurà 
de potenciar la màxima participació dels infants i s’haurà d’evitar al màxim les classificacions. 
Per als nivells superiors, les activitats podran ser de caràcter específic o de caràcter multiesportiu, 
s’haurà de potenciar la màxima participació i introduir els valors educatius de la competició.  
En els grups podrà barrejar-se alumnat de diferents nivells amb l’objectiu de facilitar que el grup 
disposi del mínim de participants.  

 
Grups: cada entitat/escola podrà sol·licitar la subvenció per al nombre de grups que consideri 
fins a un màxim de quatre. Cada grup podrà estar format per un mínim de vuit alumnes i un 
màxim de divuit. 
 
Caldrà que les escoles/ampa a les quals s’atorga subvenció per activitats esportives participin en 
la Jornada de Recreació i Esport del 2022 que organitzarà el Servei Municipal d’Esports. 
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Els beneficiaris de la subvenció han de gestionar l’activitat directament, i si l’entitat beneficiària 
ho considera oportú, pot subcontractar l’execució del programa a empreses de serveis esportius 
o entitats esportives.  

 
6. Dotació econòmica  

 
L’import total destinat a aquesta subvenció  per al foment i promoció de l’esport escolar 2021 -
2022 és de 30.000 euros. 
 
L’import màxim de la subvenció per grup serà d’acord els nivells/sessions: 

 

Nivell d’educació 1 sessió setmanal 2 sessions setmanals 

 infantil i primària 345 € 575 € 

 infantil i primària (1) 450 €                750 € 

 secundària i especial 450 € 750 € 

 
(1) Escoles Sector Est, Oest (Sta. Eugènia-Can Gibert) i Pont Major. 
 
Aquest import es podrà reduir de forma proporcional en el cas que el nombre de grups/mòdul 
sol·licitats sigui més gran que la dotació pressupostària. 

 
7. Procediment i termini per a la presentació de les sol·licituds 

 
La sol·licitud de la subvenció per al foment i promoció de l’esport escolar (horari extraescolar) 
2021 - 2022, és incompatible per les entitats vinculades a centres escolars que s’han presentat 
a la convocatòria de subvencions d’activitats ordinàries adreçada a entitats esportives – 
programa esport base. 
 
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. 
 
La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquesta convocatòria i dels 
requisits i obligacions que s’hi recullen.  

 
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. 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, les entitats disposaran de 
deu dies hàbils, comptadors des del moment de la notificació del requeriment, per esmenar l’error 
o la mancança. En cas que no es faci, s’arxivarà l’expedient sense cap tràmit posterior per 
entendre’s com a desistiment, o renúncia de part. 

 
8. Documentació que caldrà presentar 
 

En el model de sol·licitud caldrà adjuntar-hi la documentació següent: 
 

a) Per a cada grup que es demani subvenció cal detallar els aspectes següents, vegeu el 
model de sol·licitud a la Seu Electrònica:  
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1476.html 
 

1. Modalitat d’escola esportiva: nom de l’esport específic/poliesportiu 
2. Dies i horaris d’entrenaments.  
3. Nom i cognoms del tècnic/a o monitors responsables  

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1476.html
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4. En cas que s’hagin subcontractat els serveis, el nom de l’entitat o empresa 
subcontractada 

5. Participants de cada grup: nom, cognoms, edat i curs de l’alumnat participant 
(mínim 8, màxim 18 alumnes per grup). 

 
b) Pressupost econòmic de l’activitat amb detall d’ingressos i despeses, en el qual quedi 

reflectit l’import de la quota que ha d’abonar l’alumnat. 
 

IMPORTANT: Les despeses que s’han informat en el pressupost econòmic de 

l’activitat, 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.) 

 
c) Declaració sobre si s’han demanat o obtingut altres subvencions per a la mateixa 

activitat/finalitat, així com l’import. 
 

d) Declaració del responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 
 

e) Declaració responsable en què es manifesti que es disposa de les certificacions legalment 
establertes per acreditar que totes les persones que s'adscriuen a l'execució de la 
subvenció indicada no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte dels 
establerts a la normativa, i tenen la titulació adequada d’acord amb la llei de l’exercici 
professional de l‘esport a Catalunya, per a realitzar l’activitat. 
 

f) Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud. 
 

g) Memòria amb metodologia, objectius i continguts de les activitats esportives de les quals es 
sol·licita subvenció. 

 
9. 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. 

 
10. Valoració i resolució de la convocatòria 

 

10.1 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. 

 

10.2 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 (una tècnica d’Esports) i secretaria (administració). 
 
Les persones que formin part de la comissió qualificadora no poden participar a la convocatòria. 
En el cas que alguna d’elles tingui relació directa amb algun dels projectes a avaluar, s’abstindrà 
de la seva valoració. 
 
La Comissió qualificadora valorarà les sol·licituds d’acord amb els criteris fixats a les bases 
específiques d’aquesta subvenció i emetrà una acta que contingui una proposta de resolució de 
concessió o/i denegació per sotmetre-la a l’aprovació de la Junta de Govern Local. 
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10.3 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. 

 
11. 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. 

 
12. Mitjà de notificació o publicació 
 

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. 

 
13. Justificació de la subvenció 
 

La justificació de la subvenció es farà d’acord amb el nombre de grups sol·licitats, i s’haurà de 
presentar la documentació justificativa següent: 
 

a) Els centres/entitats beneficiaris hauran de presentar la justificació, en model normalitzat: 
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1412.html amb el contingut 
de la següent informació imprescindible: 

a. Grau d’assoliment d’objectius expressats en la memòria inicial, així com la 
descripció de les trobades i competicions a les quals s’ha participat: trobades 
escolars, Jornada de Recreació i Esport... 

b. Certificat de finançament: balanç d’ingressos i despeses de les activitats 
subvencionades. 

c. Relació de despeses. (Cal que les factures vagin a nom de l’entitat sol·licitant de 
la subvenció). Les despeses 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.) 

 

b) Certificat expedit pel president/a de l’entitat, (o de l’equip directiu del centre escolar) en 
què s’acrediti que tota la subvenció concedida ha estat destinada a l’activitat i/o programa 
esportiu de l’entitat en qüestió, així com la confirmació que no s’ha produït cap mena de 
modificació respecte de les dades aportades en relació amb les activitats programades i 
el nombre d’alumnes participants (en el cas que s’haguessin produït modificacions o 
alteracions en els grups, respecte de les dades presentades inicialment, caldrà adjuntar 
la justificació o explicació que s’estimi oportuna). 

c) Es considerarà despesa realitzada si ha estat efectivament pagada en el període 
setembre 2021 – maig 2022. 

 
El termini per justificar la totalitat de la subvenció rebuda és fins 15 de juny de 2022. 
La manca de justificació en els terminis establerts pot suposar no poder presentar-se a la 
convocatòria del curs següent. 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, sempre que la suma dels imports 
rebuts per aquest concepte no superi el cost total del projecte. 

 
14. Condicions: 

 
A més de les altres obligacions establertes en les bases i les que estableix la llei amb caràcter 
general, són obligacions específiques:  
 

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1412.html
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14.1. Acreditar els requisits exigits en les bases en la forma que preveuen i sotmetre’s expressament 
a les seves disposicions i a la interpretació que en faci el Servei Municipal d’Esports, sense perjudici 
dels drets que corresponguin al beneficiari. 
 
14.2. Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta 
la concessió de la subvenció, d’acord amb tot el que s’ha exposat en l’imprès de sol·licitud durant el 
curs escolar 2021-2022, així com justificar el compliment dels requisits i condicions, i també dur a 
terme l’activitat i complir la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. 
 
14.3 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. 
 
14.4. 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. 
 
14.5. 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. 
 
14.6. Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, sempre que la suma dels imports 
rebuts per aquest concepte no superi el cost total del projecte. 
 
14.7. L’incompliment d’algun apartat per part de l’entitat sol·licitant de la convocatòria anterior, 
impossibilitarà de presentar-se a la present convocatòria. 

   
15. Pagament de la subvenció  

 
S’efectuarà el pagament de la totalitat de la subvenció atorgada, una vegada s’hagi justificat 
correctament.  

 
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. 

 
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 núm. 237 de 10 de desembre de 2015. 
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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.- 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. 
Informació al web: www.girona.cat/esports 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
ANNEX- BAREM DE VALORACIÓ PER A DETERMINAR LA QUANTIA DE L’APORTACIÓ 
ECONÒMICA DE SUBVENCIÓ PEL FOMENT I PROMOCIÓ DE L’ESPORT ESCOLAR, 
CURS 2021-2022 
 
 
L’import màxim de la subvenció per grup serà d’acord els nivells i mòduls de les sessions setmanals 
de cada activitat per la qual es sol·liciti subvenció: 
 
ACTIVITAT ESPORTIVA EN HORARI EXTRAESCOLAR 

Nivell d’educació 1 sessió setmanal 2 sessions setmanals 

 infantil i primària 345 € 575 € 

 infantil i primària (1) 450 €                   750 € 

 secundària i especial 450 € 750 € 

 
(1) Escoles Sector Est, Oest (Sta. Eugènia-Can Gibert) i Pont Major. 
 
Aquest import es podrà reduir de forma proporcional en el cas que el nombre de grups/mòdul 
sol·licitats sigui més gran que la dotació pressupostària. 

 

http://www.girona.cat/esports

