Ajuntament
de Benicarló
Esports

ORDENANÇA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER PART DE L'AJUNTAMENT DE
BENICARLÓ, A ENTITATS O CLUBS ESPORTIUS QUE REALITZEN ACTIVITATS D'ESPORT
ESPECTACLE
La Llei 4/1993, de la Generalitat Valenciana, de 20 de Desembre, de l'Esport de la Comunitat Valenciana,
arreplega entre els seus principis rectors la funció social que compleix l'esport com manifestació
cultural i activitat d'interès general.
L'Ajuntament de Benicarló pretén donar suport l'organització d'esdeveniments esportius especials, com
a vehicle per a promocionar l'esport i la imatge del municipi.
Amb eixe objectiu, aquesta ordenança regula la concessió de subvencions a entitats i clubs esportius de
Benicarló, per a l'organització i realització d'aquests actes en funció dels següents articles:
Article 1.- OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
1.1.- La finalitat d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de
Benicarló a entitats i clubs esportius de la ciutat, per a la realització d'activitats especials i/o puntuals,
relacionades amb l'esport espectacle a Benicarló.
1.2.- A l'efecte de la present ordenança s'entendrà per esport espectacle tota activitat esportiva
realitzada pels clubs o entitats esportives que tinga lloc en la ciutat de Benicarló, fora del que són les
seues activitats habituals, que supose una activitat extraordinària com esdeveniment esportiu, i que
tinga alguna de les característiques següents :
a) Celebració de finals en campionats autonòmics.
b) Celebració de fases finals o semifinals en campionats d'espanya (i copes de SM el Rei o de la Reina)
c) Fases classificatòries o selectives per a campionats d'Europa, mundials o Jocs Olímpics.
d) Activitats o tornejos de relleu esportiu, bé per la qualitat contrastada dels participants o per tractarse d'un esdeveniment que per les seues característiques resulte extraordinària la seua visió en la
comarca.
i) Altres competicions d'àmbit nacional.
f) Competicions d'esports autòctons d'especial rellevància.
1.3.- El reconeixement del caràcter nacional s'adquiririà per la participació, com a mínim del 15%
d'esportistes, clubs o seleccions, representatius d'altres comunitats autònomes. Així mateix, el caràcter
internacional s'adquirirà per la participació, com a mínim , del 15% d'esportistes, clubs o seleccions,
representatius d'altres països.
1.4.- S'agruparan dins la mateixa sol·licitud els esdeveniments esportius que puguen considerar-se dins
d'un altre esdeveniment per aspectes organitzatius manifestament comuns, per ser etapes d'una
mateixa competició, per coincidir en instal·lació i dates o circumstàncies
similars. En eixe cas, la
Regidoria d'Esports decidirà sobre la base de la complexitat tècnica dels esdeveniments per als quals se
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sol·licita subvenció, quina entitat haurà de ser la que la sol·licite.
Article 2.- BENEFICIARIS
Seran beneficiaris d'aquestes subvencions, les entitats o clubs esportius que complisquen els següents
requisits:
a) Estar constituïdes legalment com associacions.
b) Estar inscrites en el Registre Municipal d'Associacions.
c) No tenir finalitat lucrativa i no dependre econòmicament o institucionalment d'entitats lucratives.
d) Tenir domicili social o representació permanent en la ciutat de Benicarló, així com una estructura
mínima que garantisca el desenvolupament del projecte sobre el qual se sol·licita subvenció.
i) Les entitats i clubs esportius solament podran sol·licitar aquesta subvenció per a una activitat.
f) No podran tenir la condició de beneficiaris les persones o entitats en les quals concórrega alguna de
les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003.
g) No tenir cap informe negatiu de la Regidoria d'Esports respecte al mal ús d'instal·lacions municipals,
participació de membres de l'entitat en actes vandàlics en instal·lacions municipals o la no participació
en actes convocats o promoguts per la Regidoria d'Esports o l'Ajuntament, així com d'altres condicions
determinades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Article 3.- DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Es destinarà a la concessió d'aquesta subvenció la quantitat assignada en la partida pressupostària
corresponent, previ informe del Departament d'Intervenció d'existència de crèdit disponible en el
pressupost municipal en vigor.
Article 4.- DOCUMENTACIÓ EXIGIDA
Les entitats o clubs esportius interessats haurien d'aportar la següent documentació:
a) Sol·licitud de la subvenció corresponent, segons el model que es proporcione des de la Regidoria
d'Esports de l'Ajuntament de Benicarló.
b) Descripció del projecte, en el qual s'incloga:
1.- Programa detallat del projecte de l'activitat.
2.- Durada i data prevista per a la seua realització.
3.- Objectius, àmbit de difusió, repercussió de l'esdeveniment i lloc de realització.
4.- Pressupost detallat d'ingressos i despeses. En cas que l'entitat o club haja sol·licitat
subvencions a altres institucions i organismes amb la mateixa finalitat, han de fer-ho constar, distingint
entre les sol·licitades i les ja concedides.
c) Publicitat i cartelleria de l'esdeveniment, on figure el logotip de la Regidoria d'Esports. En cas de no
realitzar-se cartelleria, i hi haja notes de premsa en mitjans, s'haurà d'acreditar documentalment
l'aparició de l'Ajuntament de Benicarló o de la Regidoria d'Esports, com a col·laboradors, promotors,
reorganitzadors o organitzadors de l'esdeveniment, segons procedisca.
d) Informe de la federació autonòmica corresponent, segons el model que figura en l'annex VI,
d'aquesta ordenança.
NOTA: En l'apartat de pressupostos, quedarà exclosa tota justificació i subvenció les despeses referents
a menjars, vins d'honor, àpats, etc. que no siguen consultats prèviament amb la Regidoria d'Esports.
e) Aquelles entitats el president de les quals o representant sol·licite subvenció per primera vegada, han
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d'acompanyar la sol·licitud amb una còpia compulsada de la targeta d'identificació fiscal i de la
documentació que acredite la representació del sol·licitant, així com el seu DNI i número de compte de
l'entitat.
f) Certificat d'estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social, amb l'Agència Tributària i amb
l'Ajuntament de Benicarló. Al costat dels esmentats certificats s'adjuntarà una declaració degudament
signada, acreditativa d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb
la Seguretat Social i amb l'Ajuntament.
g) Declaració de l'entitat sol·licitant de no estar inclosa en cap de les causes de prohibició de l'art. 13 de
la Llei 38/2003, General de Subvencions i apartat 5 i 6 de l'art. 4 de la Llei Orgànica 1/2002, reguladora
del Dret d'Associació.
h) Declaració degudament signada, on es faça constar el compromís de l'entitat o club esportiu de
donar la corresponent publicitat a l'Ajuntament de Benicarló, Regidoria d'Esports, com patrocinador,
col·laborador, promotor o organitzador de l'esdeveniment, segons procedisca.
Article 5.- TERMINI DE PRESENTACIÓ
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Benicarló efectuarà la convocatòria, mitjançant el corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província.
La presentació de les sol·licituds, adreçades a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Benicarló, es
realitzarà en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article
38 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, en el termini de trenta dies naturals des de la publicació de la convocatòria. A la sol·licitud s'ha
d'adjuntar la documentació requerida en el punt quart d'aquestes bases.
L'Ajuntament de Benicarló tramitarà els expedients, i pot, segons disposa l'article 71 de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, modificat per la Llei 4/99 de 13 de gener, requerir a la part peticionària que, en el terme de deu
dies, resolga o complete la documentació presentada, amb l'advertiment que, en cas contrari, la
sol·licitud s'entendrà desestimada.
Article 6.- PROCEDIMENT
L'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de Benicarló gestionarà els expedients d'aquesta convocatòria.
Una vegada rebudes les sol·licituds, es verificaran i es podran realitzar d'ofici totes les comprovacions
que es consideren adients per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut
de les quals s'ha de produir la resolució.
El procediment d'atorgament de la subvenció es realitzarà en règim de concurrència competitiva, per
mitjà de la comparança de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una relació d'acord amb els criteris
de valoració fixats en l'article setè.
A proposta de la Regidoria d'Esports, s'avaluaran les sol·licituds per una Comissió de Valoració,
integrada pel personal tècnic o un/a funcionària d'Esports i el Consell Consultiu d'Esports, la Comissió
Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social, proposarà a l'òrgan competent la resolució de la
convocatòria, concedint en tot o en part, o denegant les sol·licituds presentades. L'òrgan competent per
a la resolució de l'expedient és el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Cultura i Esports.
Article 7.- CRITERIS
Els criteris que es tindran en compte per a l'atorgament d'aquesta subvenció a les entitats i clubs
esportius de Benicarló per realització d'activitats esportives d'Esport Espectacle, seran els següents:
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1r.- Les entitats esportives es repartiran per any la quantitat assignada a aquest concepte en la partida
pressupostària corresponent per a la subvenció d'activitats esportives d'esport espectacle. (Aquesta
quantitat variarà en funció de la partida pressupostària que s'aprove anualment en els pressupostos).
2n.- En la concessió de la subvenció, es valoraran els següents conceptes:
a) Pressupost de l'activitat (ingressos i despeses):
A aquests efectes, només seran comptabilitzat en el pressupost de despeses aquells conceptes que
siguen justificats documentalment, mitjançant factures originals. No obstant això, la Intervenció
municipal podrà requerir tots els documents que considere per a demostrar la veracitat de les despeses
presentades per l'organitzador i la seua adequació als conceptes susceptibles de subvenció.
b) Aportació econòmica de l'entitat esportiva: (40% puntuació total)
Es podrà subcontractar l'organització de l'activitat en un percentatge no superior al 50% de les despeses
assumides per la part beneficiària de la subvenció.
No obstant això, en la liquidació total de l'esdeveniment, no es podran incloure despeses abonades a
altres entitats que figuren com organitzadores en la liquidació total de l'esdeveniment (factures entre
organitzadors).
c) Categoria de l'esdeveniment: (25% puntuació total)
—(1 punt) Participació: seleccions nacionals o territorials, equips
representatius de clubs o de caràcter individual
—Fase de la competició que es refereix: fase final (1 punt), fase de classificació
prova puntuable (0,5 punts)
—Categories: aleví (1 punt), infantil (2 punts), cadet (3 punts), juvenil (4 punts),
sènior-absoluta (5 punts)
—Participació de clubs d'elit (2 punts)
—Promoció de l'esport paralímpic (3 punts)
d) Repercussió de l'esdeveniment a nivell mediàtic: (10% puntuació total)
—Internacional (7 punts)
—Europeu (6 punts)
—Nacional (5 punts)
—Autonòmic (4 punts)
—Provincial (3 punts)
—Comarcal (2 punts)
—Local (1 punt)
d)Dificultat d'organització (logística): (25% puntuació total)
—Baixa (1 punt)
—Mitjana (2 punts)
—Mitjana-alta (3 punts)
—Alta (4 punts)
—Molt alta (5 punts)
Article 8.- PAGAMENTS ANTICIPATS I ABONAMENTS A COMPTE
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No escau la possibilitat de realitzar pagaments anticipats i abonaments a compte.
Article 9.- RESOLUCIÓ
La resolució de la concessió de la subvenció comportarà el compromís de la despesa corresponent.
La resolució de concessió de la subvenció es notificarà a les entitats sol·licitants.
El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, pel beneficiari, de la realització de
l'activitat, projecte o objectiu.
Es produirà la pèrdua del dret de cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de falta de
justificació. Per a això, l'expedient queda subjecte a la fiscalització del Departament d'Intervenció i/o el
Departament d'Esports, en el sentit de poder sol·licitar als beneficiaris tota la informació i
documentació que consideren necessària per a la tramitació de l'expedient.
L'import total de les subvencions concedides no superarà l'import total assignat a la partida
pressupostària corresponent del Pressupost General de l'Ajuntament, destinada a subvencions a
entitats o clubs esportius que realitzen competicions esportives.
L'import de la subvenció atorgada a cada entitat, no podrà excedir aïlladament o en concurrència amb
altres ajudes o subvencions, del cost total de l'activitat realitzada (art. 19 , Llei 38/2003, General de
Subvencions).
Article 10.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Els beneficiaris de la subvenció estan obligats a:
—Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
—Justificar la realització de l'activitat i compliment de la finalitat.
—Sotmetre's a les actuacions de comprovació i aportar tota la documentació que els siga requerida.
—Acreditar estar al corrent d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
—Comunicar, si escau, l'obtenció d'ajudes que financen les activitats subvencionades.
—Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l'activitat.
—Donar publicitat en els termes establits en aquestes bases a la col·laboració de l'Ajuntament de
Benicarló i de la Regidoria d'Esports.
—Realitzar l'activitat per a la qual és concedida la subvenció assumint tota responsabilitat quant a les
autoritzacions i assegurances pertinents. Al seu torn, serà del seu càrrec els mitjans humans i materials
que es necessiten per al seu compliment, fins i tot el de les obligacions fiscals i de la Seguretat Social
que se'n deriven.
—Comunicar qualsevol eventualitat en el desenvolupament de l'activitat que supose un canvi
substancial en la planificació prevista.
—Utilitzar correctament les instal·lacions i els equipaments esportius municipals, aportant per a això si
procedira els mitjans humans i materials necessaris (empreses o contractes de neteja, assegurances de
RC , assegurances d'accidents esportius, etc.)
—Si durant la realització de l'esdeveniment o en acabar aquest, existiren desperfectes, actes vandàlics,
falta de neteja al terme de l'activitat, etc., l'Ajuntament de Benicarló es reserva el dret d'imputar els
possibles costos de recondicionament de la instal·lació utilitzada pel beneficiari a la quantitat
econòmica concedida en la subvenció, sense perjudici de les accions legals que considere oportunes.
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—Tota entitat beneficiària d'alguna subvenció municipal dependent de la Regidoria d'Esports, quedarà
obligada (excepte causa justificada que haurà d'acreditar per escrit) a participar en aquells actes que
per la seua especial transcendència i rellevància, convoque i organitze el consistori (Plenari del Consell
Consultiu d'Esports i Gal·la de l'Esport).
Article 11.- JUSTIFICACIÓ
11.1.-El pagament de les subvencions s'abonarà en un termini únic, mitjançant transferència bancària a
nom de l'entitat sol·licitant, una vegada aprovada la resolució de concessió, i prèvia presentació de la
següent documentació:
1.- Memòria valorada de l'activitat realitzada, que contindrà:
a) Memòria detallada de l'activitat realitzada, incloent data de realització i durada.
b) Memòria on consten els objectius i àmbit de difusió arribats, així com el lloc on
s'haja realitzat.
c) Memòria detallada d'ingressos i despeses (en cas que l'entitat o club haja sol·licitat
subvencions a altres institucions i organismes amb la mateixa finalitat, han de fer-ho constar, distingint
entre les sol·licitades i les ja concedides).
Les factures presentades per a la justificació de les despeses han de ser per import igual o superior a la
subvenció concedida. Si no fóra així, l'ajuda es reduirà en la quantia que procedisca.
d) Exemplar de totes les edicions i publicacions relacionades amb l'activitat
subvencionada, on figure el logotip de l'Ajuntament com a col·laborador, així com qualsevol altre
document que servisca per a valorar el treball realitzat per part de l'entitat.
11.2.- El termini per a la presentació de la citada documentació finalitzarà:
a) Per a activitats realitzades fins a l'1 de desembre de l'any en curs: es podran justificar
despeses fins al dia 15 de desembre de l'exercici en curs.
b) Per a activitats realitzades entre l'1 de desembre i el 31 de desembre: es podran justificar
despeses fins al dia 8 de gener, de l'exercici següent.
Si transcorregut el termini establit de justificació i la justificació no s'ha presentat, es requerirà a la part
beneficiària que en el termini improrrogable de quinze dies siga presentada. La falta de presentació de
la justificació en el termini establit en aquest apartat comportarà la pèrdua de la subvenció i altres
responsabilitats establides en la Llei General de Subvencions. La presentació de la justificació en el
termini addicional establit en aquest apartat no eximirà la part beneficiària de les sancions que,
conforme a la Llei General de Subvencions corresponguen.
11.3.- No es concedirà cap subvenció alguna en el cas de:
a) Si l'esdeveniment va ser subvencionat l'any anterior i no es va incloure en el
material publicitari la col·laboració de l'Ajuntament de Benicarló i la Regidora
d'Esports o si no s'inclou en la documentació presentada en el material de l'any en
curs.
b) Si l'esdeveniment, al seu torn forma part d'altre esdeveniment (proves puntuables
o classificatòries), i l'esdeveniment superior és subvencionat.
11.4.- Per a les despeses de prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, que
superen la quantitat de 12.000 €, la part beneficiària haurà d'acreditar haver sol·licitat com a mínim tres
ofertes de diferents proveïdors. L'elecció es farà conforme a criteris d'eficiència i econòmica i s'haurà de
justificar-se documentalment, quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa (art.31.3 de la
Llei 38/2003, General de Subvencions).
11.5.- Queden exclosos de la possibilitat de justificació (per no ser conceptes subvencionables) les
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despeses ocasionades per:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.
d) Adquisició d'immobilitzat.
e) Adquisició de béns destinats a la venda.
f) Tributs (excepte l'IVA no repercutit).
g) Aportacions a sistemes complementaris de pensions.
h) Bitllets emesos i no utilitzats.
i) Indemnitzacions per raó de servei que superen les quanties exceptuades de gravamen
establides en la legislació vigent de l'IRPF.
j) Els recollits com a tals en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Article 12.- CONTROL FINANCER
Els procediments de control financer, reintegrament i revisió d'actes previstos en la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, publicada en el BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003,
resulten d'aplicació a les presents bases.
La no justificació dins del termini i en la forma escaient de les subvencions concedides, obligaran a la
part beneficiària al reintegrament d'aquests, sense perjudici de les sancions que es pogueren imposar
conforme a la present ordenança i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així
com de la normativa vigent.
Article 13.- LEGISLACIÓ APLICABLE
En tot el que no estiga previst en aquestes bases, s'estarà al que disposa el Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals, de 17 de juny de 1955, Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13
de gener, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en els termes establits en la
disposició transitòria segona.

ÀREA D'ESPORTS
Benicarló, 16 de juny de 2009

Carrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Benicarló · Tel. 964 470 050 · Fax 964 475 908 · www.ajuntamentdebenicarlo.org

