1a. OBJECTE I FINALITAT
Aquesta convocatòria té com a objecte regular la concessió de subvencions per part del
Patronat Municipal d'Esports, en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els
articles 2 i 10 de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament de Castelló de la Plana, aprovada en sessió plenària de 5 de febrer de 2009 i
publicada en el BOP núm. 61, de data 19 de maig de 2009, que té com a finalitat fomentar la
pràctica esportiva i el rendiment esportiu pel que fa als i les esportistes d’elit, exercici 2018.
L'objecte d'aquesta convocatòria és coadjuvar al finançament d'aquells/es esportistes d’elit no
professionals amb llicència esportiva en clubs de la ciutat de Castelló, així com fomentar la seua
permanència en aquests clubs.
La percepció d'aquestes subvencions és compatible amb la d'altres subvencions procedents de
qualsevol Administració o ens públic o privat, sempre que l'import d'aquestes, inclosa la que és
objecte d'aquesta convocatòria, no supere el cost de l'activitat subvencionada.
L'import de la subvenció podrà ser com a màxim l'equivalent en la seua quantia al cost
econòmic total del projecte objecte de la subvenció.
2a. CRÈDIT PRESSUPOSTARI I QUANTIA MÀXIMA DE LA SUBVENCIÓ
Per al finançament d'aquesta convocatòria s'estableix la quantitat màxima de VINT MIL EUROS
(20.000,00 €), a càrrec de l'aplicació pressupostària 2018-700-341-481 del Pressupost de 2018.
3a. ENTITATS BENEFICIÀRIES I OBLIGACIONS
Podran sol·licitar aquestes beques:
Les i els esportistes d’elit no professionals naturals de Castelló i les i els esportistes d’elit no
professionals que acrediten la residència a Castelló i província almenys durant dos anys, que
tinguen o hagen tingut vinculació almenys dues temporades a entitats esportives radicades a la
ciutat, que estiguen en actiu i en possessió de la corresponent llicència d'un club de la ciutat.
Així com aquells/es esportistes, que havent militat almenys dues temporades en clubs de la
ciutat, no puguen continuar la seua trajectòria esportiva en l'elit en un club de la ciutat, per no
haver-hi cap en aquesta modalitat o nivell esportiu, i estiguen empadronats a la ciutat de
Castelló en l'actualitat, així com en temporades anteriors.
A aquests efectes tindran la consideració d'esportistes d’elit no professionals els/les esportistes
que en la temporada 2015-16, amb llicència per clubs de la ciutat de Castelló, formaren part de
les seleccions olímpiques o nacionals de qualsevol modalitat esportiva en la seua categoria
absoluta o que participaren en alguna olimpíada o algun campionat del món o europeu, així
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com finalistes en campionats nacionals referits a categories absolutes representant clubs de la
ciutat de Castelló, entenent-se com a finalistes els 8 primers classificats.
Com a condició al pagament de l'ajuda atorgada, les persones perceptores de subvencions
estaran obligades, a més del que estableixen l'art.17 i concordants de l'Ordenança general de la
concessió de subvencions (OGS), a:
 Col·laborar en la mesura de les seues disponibilitats físiques en aquells actes de divulgació
esportiva que organitze el Patronat, així com a lluir en els seus abillaments esportius, sempre
que la normativa referent a la seua federació esportiva ho permeta, l'anagrama del Patronat, a
més del del seu club.
4a. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
La instrucció del procediment d'aquesta convocatòria de subvencions correspon al tècnic en
Organització i Direcció d'Activitats Esportives, cap de la Secció d'Activitats Esportives d'aquest
organisme autònom, el qual podrà delegar la instrucció en el/la cap del Negociat de
Subvencions, que, com a òrgan gestor d'aquesta convocatòria, realitzarà d'ofici totes les
actuacions que estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les
dades en virtut de les quals haja de formular-se la proposta de resolució de les establertes en
l'article 24 de l'LGS.

Després de l'emissió dels informes tècnics que es consideren oportuns, es reunirà l'òrgan
col·legiat, al qual es refereixen l'article 22 de la Llei 38/2003 i l'apartat f) de l'article 10 de
l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, el qual valorarà l'adaptació
dels projectes als criteris i barems establerts en aquesta convocatòria i, a través del tècnic en
Organització i Direcció d'Activitats Esportives o funcionari/ària en qui delegue, es proposarà al
Consell Rector la resolució de la convocatòria, i es concedirà en tot o en part o es denegaran les
sol·licituds formulades.
L'òrgan col·legiat estarà integrat pels membres següents:
- El tècnic en Organització i Direcció d'Activitats Esportives o funcionari/ària en qui delegue
- Dos membres del Consell Rector, en representació de les entitats esportives
- El/la cap del Negociat de Subvencions
Exercirà les funcions de secretari/ària la secretària delegada del Patronat Municipal d'Esports.
5a. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals comptadors des de
l'endemà de la publicació de l’extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló. Si l'últim dia de presentació fóra inhàbil, el termini finalitzaria el dia hàbil
següent.
L'extracte d'aquesta convocatòria serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló,
després de la seua remissió a la Base de Dades Nacional de Subvencions, segons el que preveu
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Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan instructor procedirà a l'estudi de les
sol·licituds presentades i a l'examen de la seua documentació, i emetrà un informe en el qual
conste que de la informació que hi ha en el seu poder es desprén que les persones beneficiaris
compleixen tots els requisits necessaris per accedir a la subvenció.

l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com en el tauler
d'anuncis i en el web del Patronat Municipal d'Esports (https://esports.castello.es/).
Quant al lloc de presentació, les associacions i entitats presentaran les seues sol·licituds en el
Registre General del Patronat Municipal d'Esports de Castelló (c/ Columbretes, 22, 12003
Castelló de la Plana).
Quan la sol·licitud es remeta per correu certificat, haurà de presentar-se en la corresponent
oficina de correus, en sobre obert perquè puga ser estampat el segell de la data en l'imprés de
sol·licitud. En aquest cas, així com si la sol·licitud es presentara a través d'una altra
Administració Pública, es remetrà un fax, en la mateixa data de presentació, al Patronat
Municipal d'Esports, al número 964 239 900 amb el resguard de presentació, en el qual es llija
clarament la data de presentació, la denominació de l'entitat, el títol del projecte i la
convocatòria per la qual es presenta.
No s'admetrà la presentació de sol·licituds a través de correu electrònic ni per mitjans
telemàtics.
Les sol·licituds es dirigiran al Consell Rector de Patronat Municipal d'Esports.
6a. DOCUMENTACIÓ EXIGIDA
Les sol·licituds de beques es realitzaran mitjançant instància dirigida al Patronat Municipal
d'Esports de Castelló, i hauran de contemplar la participació i resultats de l'esportista en la
temporada 16/17 visats pel club i la federació corresponent.

- Sol·licitud en la qual se sol·licita la concessió de subvenció municipal, de conformitat amb el
model que conté l'Annex I.
- Relatius a l'esportista:
1) Fotocòpia de la llicència federativa en vigor.
2) Fotocòpia del DNI sol·licitant o de la persona que el presente.
3) Historial esportiu d'anys anteriors (en particular de la temporada 16-17), signat pel
sol·licitant i visat pel club i la federació a la qual pertany l'esportista.
4) Certificat de la federació a la qual pertany l'esportista, que reflectisca el club pel qual
l'esportista tenia llicencia en vigor les temporades 2015-16, 2016-17 i l'actual 2017-18.
5) Projecte d'activitats de la temporada 2017/2018.
6) Certificacions i declaracions responsables a través de les quals manifesta no trobar-se
incurs/a en cap de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, i de les quantitats
sol·licitades a altres institucions públiques o privades d'acord amb les indicacions de l'Annex II.
7) Certificats de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, en els
casos en què no s'autoritze la seua consulta.
Tota la documentació que es presente haurà de ser original o còpia compulsada, no es tindran
en compte les simples fotocòpies.
No serà preceptiva la presentació de la documentació anteriorment relacionada, de la qual ja
disposa el Patronat Municipal d'Esports.
L'admissió a tràmit d'una sol·licitud de subvenció, per a qualsevol de les activitats del seu
objecte, no generarà cap compromís de concessió d'aquesta.
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La sol·licitud anirà acompanyada dels documents següents:

La presentació d'aquesta sol·licitud comportarà l'autorització o no de la persona sol·licitant
perquè l'Ajuntament de Castelló de la Plana obtinga directament dels òrgans administratius
corresponents l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social prevista en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest cas, les
entitats no hauran d'aportar les corresponents certificacions. No obstant això, si es denega
aquest consentiment, hauran d'aportar-se els corresponents certificats, emesos per l'Agència
Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social, d'estar al corrent en el
compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
Si la sol·licitud no va acompanyada de la documentació acreditativa del compliment dels
requisits de l'entitat necessaris per concórrer a aquesta subvenció, es requerirà per escrit a la
persona sol·licitant perquè esmene els defectes observats en el termini màxim i improrrogable
de 10 dies, i quedarà advertida, que si així no ho fera, se li tindria per desistida de la seua
petició, segons el que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
D'altra banda, no seran admeses les sol·licituds registrades fora del termini de presentació, així
com aquelles el projecte de les quals no s'ajuste a la convocatòria i aquelles que no vagen
acompanyades del projecte que es vol subvencionar.
7a. VALORACIÓ DELS PROJECTES QUE S'HAN DE SUBVENCIONAR
A. A l'efecte d'igualtat amb els esportistes que practiquen modalitats d'una sola prova, així com
els que competisquen només a l'estiu o no tinguen més que un campionat oficial, i en aquelles
modalitats d'esports d'equip en què només es valora el nivell internacional, solament es
valorarà la major puntuació obtinguda, ja siga de l'apartat nacional o internacional.

C. A l'efecte d'aplicar el barem anterior, quan per circumstàncies alienes a la voluntat de
l'esportista, aquest/a no poguera participar en el campionat europeu o internacional en què
haguera sigut seleccionat (bé per lesions, bé per participar en una categoria no absoluta o
circumstàncies similars), es computarà a l'efecte de valoració de mèrits per l'apartat de
participació, i haurà d'aportar informe o certificació acreditativa de la federació de les marques

de la temporada 2016/17, així com de la inclusió en la selecció nacional.
Nota: Les modalitats dels Jocs Paralímpics no s'inclouen en les modalitats olímpiques.
8a. RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS

Cód. Validación: 7JRS3MHPC7TJ2KZ7E2YAWSNTR | Verificación: http://sede-deportes.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 6

B. En el supòsit de referir-se a proves per relleus en l'apartat de Campionat d'Espanya, només
es computaran els llocs d'1 a 3. Així mateix, sols es valorarà als rellevistes el 50 % de la
puntuació establerta en el barem anterior. En el cas d'esports individuals per parelles, etc., es
valorarà a cada component en un 75 % de la puntuació del barem anterior.

L'òrgan competent per a la resolució de la convocatòria es el Consell Rector del Patronat
Municipal d'Esports.
La resolució s'ajusta al que es disposa en l'article 25 de l'LGS. Així mateix, és aplicable el que es
disposen l'article 10.2.h) i q) i 10.5 de l¡OGS que fan referència a la resolució i notificació.
Finalment, quant a la publicació de la concessió, aquesta es realitzarà a través de la Base de
Dades Nacional de Subvencions, d'acord amb el que preveu l'article 20 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
9a. FORMA D'ABONAMENT DE LES SUBVENCIONS
Com que la beca és una ajuda per a l'esportista, una vegada aprovada aquesta, es reconeix
l'obligació a favor del beneficiari/ària sense necessitat de justificació de despeses.
Quan la subvenció siga concedida a un/a esportista menor d'edat, l'import podrà fer-se efectiu
a qui acredite la representació legal d'aquest/a, i es faça responsable de l'adequada destinació
de la subvenció.
10a. RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
L'execució del projecte finançat no està condicionada a la percepció de la subvenció concedida.
En cas d'impossibilitat de dur a terme la seua execució, l'entitat té dret a renunciar a la totalitat
o a part de la subvenció concedida, de conformitat amb el que disposa l'article 94 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Aquesta renúncia haurà de presentar-se durant el termini d'execució del projecte ja que, en cas
de presentar-se amb posterioritat, es produirà un incompliment en l'execució de l'activitat
subvencionada, la qual cosa donarà lloc a la incoació de l'expedient de reintegrament o a la
declaració de la pèrdua al dret al cobrament d'aquesta, i els beneficiaris/àries quedaran
subjectes al règim de responsabilitats que estableix la normativa vigent.

Els incompliments de les obligacions en les quals puguen incórrer les entitats subvencionades
reconegudes en l'LGS i en aquesta convocatòria, constituiran infraccions administratives i seran
sancionables de conformitat amb el que disposen la llei esmentada, el seu reglament i l'article
20 de l'OGS.
Així mateix, quant als criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions
imposades amb motiu de la concessió de subvencions, caldrà ajustar-se al que disposa l'article
13 de l'OGS esmentada.
12a. LEGISLACIÓ APLICABLE
Així mateix, resultarà d'aplicació supletòria la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RGLGS); la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Reial
decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula
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11a. INCOMPLIMENT D'OBLIGACIONS

l'obligació de facturació, així com totes les altres normes de caràcter general o procedimental
que resulten d'aplicació.
13a. ANNEXOS
Formen part d'aquesta convocatòria els annexos següents:

 ANNEX I. Instància de sol·licitud de subvenció
 ANNEX I.1. Instància específica
 ANNEX II. Declaracions i certificació
 ANNEX V. Declaració

El gerent del Patronat Municipal d'Esports
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