CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER PART DEL
PER A ACTIVITATS ANUALS D'ASSOCIACIONS I CLUBS ESPORTIUS DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ
DE LA PLANA (EXERCICI 2018).
1. OBJECTE I FINALITAT
Aquesta convocatòria té per 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, i té com a finalitat coadjuvar al finançament de les
activitats generals dels clubs i associacions esportives de la ciutat de Castelló (esport base),
sota el projecte de subvencions denominat “Programes per a activitats anuals 2018”, tenint
com a objecte l'aportació dinerària, en funció dels barems marcats en aquestes bases
específiques i convocatòria, per al manteniment de la seua activitat esportiva. 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
de la present convocatòria, no supere el cost de l'activitat subvencionada.
2. CRÈDIT PRESSUPOSTARI I QUANTIA MÀXIMA DE LA SUBVENCIÓ
Per al finançament d'aquesta convocatòria s'estableix la quantitat màxima de SETANTA CINC
MIL EUROS (75.000,00 €), a càrrec de l'aplicació pressupostària 2018-700-341-4800107 del
Pressupost de 2018.
De la quantitat anterior, 71.250 € aniran destinats a activitats generals dels clubs i associacions
esportives sol·licitants, i 3.750 €, a la promoció de clubs i associacions d'equips en els quals
participe la dona (nombre d'esportistes femenines, equips femenins i altres activitats
relacionades amb el foment de l'esport de la dona).
La quantia màxima de les subvencions no podrà excedir en cap cas del 50 % del cost del
programa anual d'activitats referit a la temporada esportiva 2016/17.
De conformitat amb el que preceptua l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (d'ara endavant 38/2003), la quantia de la subvenció individual
s'obtindrà del resultat d'aplicar el valor-punt al nombre total de punts obtinguts.
L'import del valor-punt serà el resultat de dividir la quantia màxima del crèdit destinat a
aquesta línia de subvencions pel nombre total de punts obtinguts, donant un resultat de
valor-punt, el qual s'aplicarà a la puntuació obtinguda per l'entitat beneficiària en aplicació del
barem de puntuació establert en aquesta convocatòria.
3. ENTITATS BENEFICIÀRIES I OBLIGACIONS
Tindran la consideració de beneficiàries les entitats esportives legalment constituïdes i inscrites
en el Registre de clubs, federacions i altres entitats esportives de la Comunitat Valenciana, amb
seu social a la ciutat de Castelló de la Plana.
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PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE CASTELLÓ DE LA PLANA, DESTINADES A PROGRAMES

Les entitats subvencionades hauran de complir les obligacions genèriques establertes en la
clàusula 6a de l'Ordenança general de subvencions (d'ara endavant OGS).
No podran optar a aquesta convocatòria les entitats que optin a la línia de subvenció a Clubs
d'elit que participen en lligues d'àmbit nacional.
Així mateix estan obligats a:
 Admetre la presència de la inspecció del Patronat Municipal d'Esports, a través de qualsevol
representant del mateix, nomenat a aquest efecte.
 Fer constar en tota informació, documentació pròpia de l'entitat, activitats organitzades,
impresos i cartelleria, així com en els anuncis en mitjans de comunicació escrit, oral o visual, i
xarxes socials, que l'entitat i la seua activitat està subvencionada per aquest organisme
autònom, mitjançant l'aparició dels logos del Patronat Municipal d’Esports i l'Ajuntament de
Castelló, (que es poden descarregar de la web), havent-se de documentar tals extrems en el
moment de la justificació.
 De forma específica han d'aparèixer en totes les equipacions esportives de l'entitat els logos
del Patronat Municipal d’Esports i l’Ajuntament de Castelló, segons els logos i imatge aprovats
per aquest, de forma visible i preferent, conforme a la col·laboració municipal rebuda
(subvenció econòmica i ús d'instal·lacions si és el cas), havent d'abans de serigrafiar el material
enviar una mostra del disseny al Patronat Municipal d’Esports per a la seua aprovació.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es procedirà a l'estudi de les sol·licituds
presentades i a l'examen de la seua documentació, per l'òrgan instructor, que emetrà informe
en el qual conste que de la informació que hi ha en el seu poder es desprèn que els beneficiaris
compleixen tots els requisits necessaris per accedir a la subvenció.
Després de l'emissió dels informes tècnics que es consideren oportuns, es reunirà l'òrgan
col·legiat, fet al qual es refereix 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, i 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, proposarà al
Consell Rector la resolució de la convocatòria, concedint en tot o en part o denegant 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.
- Un membre del Consell Rector, en representació de l'Esport Escolar.
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4. 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.

- El/la cap del Negociat de Subvencions.
Exercirà les funcions de secretari/ària la secretària delegada del Patronat Municipal d'Esports.
5. 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 d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Castelló. Si l'últim dia de presentació fóra inhàbil, el termini finalitzaria el següent dia hàbil.
El extracto de la presente convocatoria será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Castellón, tras su remisión a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, según lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el
tablón de anuncios y en la página web del Patronato Municipal de Deportes
(https://esports.castello.es/).

6. VALORACIÓ DELS PROJECTES I DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR-HI
A) Valoració:
Per a la concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es tindran en
consideració els criteris següents:
a) Programa d'activitats a desenvolupar.
b) Tipus d'activitat a realitzar i la seua durada.
c) Que el projecte siga desenvolupat per personal tècnicament qualificat.
d) L'interès social o esportiu del projecte.
i) El nombre de participants.
f) Que es promocione de manera específica la participació de la dona en les activitats
programades, i els criteris d'igualtat de gènere en els reglaments de les activitats
(trofeus, premis...).
g) L'eficàcia manifestada quant a la promoció i desenvolupament esportiu en anys
anteriors per l'entitat sol·licitant.
h) Que el projecte estiga obert a la participació tant dels membres com de persones
alienes a l'entitat.
i) Import del projecte esportiu i possibilitats de finançament.
j) Pressupost anual de l'entitat sol·licitant.
k) Altres activitats ja subvencionades a la mateixa entitat en l'exercici actual.
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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).
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'imprès 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 239900 amb el resguard de presentació, en el qual es
llegisca 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.

l) Qualsevol altra circumstància que col·labore a l'execució i desenvolupament de la
promoció i pràctica esportiva.
m) No es valoraran les despeses dels equips considerats en els convenis d'elit.
Així mateix, a l'efecte d'establir el valor-punt i valorar individualment cada petició, les peticions
es valoraran específicament d'acord amb el barem següent i amb definició de la documentació
específica a aportar-hi:
BAREMS I CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SUBVENCIONS ANUALS A CLUBS ESPORTIUS DE LA
CIUTAT DE CASTELLÓ:
1.- Nombre d'esportistes federats
• Per esportista i segons categoria o edats, considerant els esports singulars:
Veterans

5

Sènior

10 Percentatge de
barem

Júnior/Juvenil

9

Cadet

8

Infantil

7

Aleví

5

Benjamí

3

Prebenjamí

2

Menors

1

Categories/edats:
• Veterans = majors de 35 anys.
• Sènior = nascuts en 1997 o anys posteriors i menors de 35 anys.
• Júniors = dels anys 1998, 1999 o 2000.
• Cadets = dels anys 2001 o 2002.
• Infantils = dels anys 2003 o 2004.
• Alevins = dels anys 2005 o 2006.
• Benjamins= dels anys 2007 o 2008.
• Prebenjamins= dels anys 2009 o 2010.
• Menors = nascuts l'any 2011 o posteriors.
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30%

Observació: Per a poder generalitzar es consideren "veterans" els majors de 35 anys,
independentment de les categories de cada modalitat esportiva. Si no es diferencia en el
certificat federatiu, haurà d'aportar-se un llistat dels esportistes amb data de naixement.
Documentació: Certificació federativa, especificant el període al qual es refereix, el cost de la
llicència (amb assegurança mèdica...) i segons les edats o categories corresponents. No es
comptabilitzen les llicències sense cost (com les de Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana,
etc.) amb l'excepció de les d'Iniciació al Rendiment (IR).
2. Categoria i nivell màxim en edat absoluta o, quan procedeix, juvenil-júnior:
Esports d’equip: algun equip en nivell
10. Màxima categoria nacional
9. 2n Nivell nacional absolut
8. 3r Nivell nacional absolut o màxima categoria juvenil-júnior
7. 4t Nivell nacional absolut
6. 1a Autonòmica absoluta o nacional juvenil-júnior
5. 2a Autonòmica absoluta
4. 3a Autonòmica absoluta o 1a autonòmica juvenil-júnior
3. Provincial absolut o 2a autonòmica juvenil-júnior

1. Local absolut o juvenil

Percentatge
de barem

Esports individuals. Algun esportista en nivell:
10.Internacional.
9.Nacional absolut (8 primers)/Internac. Juvenil (Ct. Oficial).
8.Nacional absolut (del 9é al 16é lloc)/Internac. juvenil-júnior (Enc. amistós).
7.Esportista. Nac. abs. (del 17º al-32º lloc)/Nacional juvenil (8 primer/es).
6.Esport. autònom. abs. (8 primer/es)/Nacional juvenil-júnior (del 9é al 16é lloc).

15%
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2. Provincial juvenil-júnior

5.Esport. autònom. abs. (del 9é al 16é lloc)/Nacional juv-jun (del 17é al 32é lloc).
4.Esport. autònom. abs.( del 17é al 32é lloc)/Autonòmic juv-jun (8 primer/es).
3.Esport. provincial abs. (8 primer/es)/Autonòmic juv-Jjún (del 9é al 16é lloc).
2.Esport. Provincial abs. (9º al 18º)/Autonòmic juv-jún (del 17é al 32é lloc).
1.Esportista local absolut o provincial juvenil-júnior

Observació: Es refereix a l'equip o esportista de major nivell en categoria absoluta, o en la
categoria juvenil/júnior als apartats que es contempla.
Documentació: certificació federativa, especificant el nivell en què participen els equips d'un
club (tant en esports individuals com d'equips) o el nivell màxim aconseguit per alguns/es
esportistes individuals d'aquest club, indicant, a més, tota l'estructura de competicions
federatives des de l'àmbit nacional al provincial o les normatives de participació en els
campionats individuals, segons el cas.
3. Pressupostos, despeses i costos
Despeses federatives (llicències, assegurances, inscripcions)

30%

Arbitratges

30%

Desplaçaments competicions

30%
30%

Material fungible

5%

Equipaments esportius (tèxtil)

5%

Documentació: acompanyada de factures acreditatives de la despesa (originals o compulsades
pel secretari del Patronat d'Esports), deixant constància en cada factura, o ben agrupades, per
dates i competició.
Observació: als apartats inclosos en material esportiu s'estableix el límit: 150 euros per
esportista federat per al material esportiu fungible i equipaments esportius (tèxtil).
Observació: a l'apartat de desplaçaments es limita aquest concepte a un màxim de 0,15 €/km,
justificat sempre amb els rebuts corresponents, on s'indiquen la competició, data, localitat i
nombre de quilòmetres realitzats, matrícula de vehicle i perceptor amb el seu DNI.
4. Personal tècnic titulació
• Relació nombre de tècnics/nombre d'esportistes
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Material esportiu:

Percentatge de
barem

• Limitació: 1 tècnic cada 16 esportistes
• Nivells i valoració:
45. Nacional Superior o Llic. EF amb especialitat
30. Nacional Mitjà o Llic. EF sense especialitat

15. Nacional Elemental

Percentatge
de barem
15%

10. Autonòmic o provincial

Documentació: Còpia del títol i de la llicència federativa o certificat dels entrenadors, monitors.
5. Promoció esportiva federada o no
Nombre d’esportistes no federats que controla el club.

Activitats socials, populars, no federades (nombre de participants, nombre d’activitats…)

Percentatge
de barem
10%

• Nombre d'esportistes no federats que controla el club.
• Activitats socials, populars, no federades (nombre de participants, nombre d'activitats…).
• Organització d'activitats federades.
• Documentació: programació, publicitat, fullets de les activitats que s'organitzen i memòria
acreditativa de la seua realització.
• NOTES: En la valoració dels apartats 4 i 5, no es tindran en consideració aquelles despeses o
activitats subvencionades per aquest organisme autònom.
6. Promoció de la pràctica esportiva de la dona
• Es baremaran els apartats 1 (nombre d'esportistes), 2 (màxim nivell esportiu) i 3 (tècniques
esportives titulades), en la mateixa proporció entre ells que en l'anterior barem, 50%, 25% i
25%.
• Per a això és imprescindible que es diferencien adequadament el nombre de llicències per
edats i sexe, així com el màxim nivell esportiu masculí i femení.
QUADRE RESUM:
Conceptes baremables
A

Barem General

Percentatge
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Organització d’activitats federades

1.

Nombre d’esportistes federats

30%

2.

Categoria i nivell màxim

15%

3.

Pressupostos, despeses i costos

30%

4.

Personal tècnic titulació

15%

5.

Promoció esportiva federada o
no

10%

B

Barem promoció de la pràctica
esportiva de la dona

1.

Nombre d’esportistes federats

50%

2.

Categoria i nivell màxim

25%

3.

Personal tècnic titulació

25%

1) Relativa a l'associació:
- Projecte pel qual se sol·licita finançament, amb pronunciaments concrets referits a la totalitat
d'apartats continguts en aquesta estipulació.
- Original, còpia autenticada o fotocòpia compulsada per la mateixa corporació municipal dels
Estatuts de l'Entitat, en els casos següents:
En el cas que concórreguen per primera vegada a la convocatòria de subvencions del
Patronat Municipal d'Esports.
En el cas que s'haja produït alguna modificació dels estatuts de l'entitat des de l'última
vegada que va sol·licitar subvenció en aquesta matèria.
- Documentació que acredite la representació del sol·licitant i el seu DNI.
- Còpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant.
- Certificacions i declaracions responsables del president/a de l'entitat, per les quals manifesta
no trobar-se sotmés en cap de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, i de

Cód. Validación: 3JC9FSQNWG2EMNE3L75N5HWG9 | Verificación: http://sede-deportes.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 13

B) Documentació exigida:
Les associacions i entitats que concorren a aquesta convocatòria de subvencions hauran
d'aportar la documentació següent:
- Instància en la qual se sol·licita la concessió de subvenció municipal, de conformitat amb el
model que conté l'Annex I.

les quantitats sol·licitades a altres institucions públiques o privades d'acord amb les indicacions
de l'Annex II.
- Certificació expressiva dels càrrecs directius de l'associació.
- Certificats de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, en els
supòsits que no s'autoritze la seua consulta.
- Imprès de full de tercers amb les dades de l'entitat bancària a la qual s'ha de transferir
l'import de la subvenció, utilitzant com a model el normalitzat al qual tindran accés al Portal de
la
Ciutadania
>
tràmits
>
hisenda
>
full
de
tercers
(https://portal.castello.es/portalciudadano/tramites/wizard.do?
formaction=downloaddocument&guiddoc=2d4fc3a81250116c043-7ff3).
Tota la documentació que s'hi 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 que estiga en
poder del Patronat Municipal d'Esports.
2) Relativa a la justificació de la despesa (campanya 2016/2017):
- Certificació federativa de les llicències federatives d'Iniciació al Rendiment (I.R.) dels Jocs
Esportius de la Comunitat Valenciana, dels esportistes del club, separadament per edats i sexe.
- Certificació federativa amb expressió del nivell màxim de participació aconseguit pel club
(equips) o per esportistes del club o associació, en el supòsit d'esports individuals. Tant a
l'apartat masculí com al femení.

- Justificants originals de despeses federatives i arbitratges.
- Justificants per desplaçaments a competicions: els justificants de desplaçaments, allotjament i
manutenció hauran d'estar agrupats per competició, indicant clarament el lloc, dates de
celebració i competició de què es tracta. Quan es tracte de desplaçaments utilitzant vehicles
particulars, aquests hauran d'estar ordenats individualment per competició indicant:
matrícules vehicle, perceptor, trajecte, competició, lloc i data.
- Justificants de material esportiu: les factures de material esportiu hauran d'indicar els articles
concrets adquirits.
- Còpia del títol dels entrenadors i/o monitors; així com còpia de les seues llicències federatives
com a tals.
- Memòria de l'activitat amb especificació de les activitats realitzades, amb inclusió de la
programació, publicitat realitzada, cartells anunciadors, fullets de les activitats i qualsevol altra
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- Resum de despeses del club a valorar agrupades per conceptes segons model normalitzat
facilitat per aquest organisme autònom.

documentació que estime oportuna acompanyar l'entitat sol·licitant justificativa de l'activitat
anual.
- Certificació del secretari de l'entitat amb el vistiplau del president, en la qual es detallarà:
• L'import total de les despeses i ingressos realitzats en la temporada 2016/2017.
• Els perceptors amb especificació del concepte i import pertinent a cada creditor.
• Les subvencions rebudes de qualsevol altra entitat pública o privada per l'activitat
subvencionada, referents a la temporada 2016/2017.
• Així mateix, s'expressarà el lloc on queda dipositada la documentació completa de l'activitat.
• Fitxa de tercers a l'efecte de pagament de la subvenció.
Hauran de presentar-se originals de les factures i altra documentació justificativa de les
despeses efectuades i, a més, hauran d'estar totes les factures degudament relacionades en el
document que s'hi adjunta com a Annex III d'aquesta convocatòria.
Una vegada examinada la relació numerada seqüencial de les despeses realitzades presentades
pel beneficiari/ària, aquesta haurà de ser conformada pel responsable de l'òrgan gestor i per la
Presidència del Patronat Municipal d'Esports.
La justificació de les despeses es realitzarà d'acord amb el que disposa l'article 17 de l'OGS.



Pagament per transferència bancària: es justificarà mitjançant resguard de
l'entitat bancària de l'ordre de transferència realitzada o de l'extracte del
compte corrent en el qual figure el càrrec de la transferència realitzada.
Aquesta documentació podrà substituir-se per un certificat (o un altre títol
similar) emès per l'entitat bancària que continga: el/la titular i el número de
compte en el qual es carrega la transferència, l'ordenant de la transferència,
el/la beneficiari/ària, el concepte pel qual es realitza la transferència i l'import i
data de l'operació.



Pagament per domiciliació bancària: es justificarà mitjançant notificació
bancària del deute o extracte del compte corrent on figure el càrrec de la
domiciliació.
Aquesta documentació podrà substituir-se per un certificat (o un altre títol
similar) emès per l'entitat bancària que continga: el/la titular i el número del
compte en el qual es carrega el deute, l'ordenant del deute, el/la
beneficiari/ària, el concepte pel qual es realitza el deute i l'import i data de
l'operació.



Pagament per taló nominatiu: es justificarà mitjançant còpia del taló
nominatiu emès a nom del proveïdor que emet la factura o document
equivalent, juntament amb l'extracte del compte corrent on figure el càrrec del
taló o certificat de l'entitat bancària en el qual conste el número del taló, el seu
import, la identificació de qui el cobra i la data del cobrament.
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El pagament als proveïdors es realitzarà preferentment mitjançant transferència bancària, o si
escau, taló nominatiu, per a justificar les despeses realitzades. El pagament en metàl·lic
quedarà com a residual per a aquelles despeses de petita quantia. El pagament de les despeses
s'acreditarà a través dels mitjans següents:



Pagament amb targeta: es justificarà mitjançant la factura de compra en la
qual figure el pagament amb targeta, resguard d'aquest i extracte del compte a
nom del beneficiari/ària on figure el càrrec.
L'extracte del compte podrà substituir-se per un certificat (o un altre títol
similar) emès per l'entitat bancària, en el qual com a mínim conste el/la titular i
el número del compte en el qual es carrega el pagament de la targeta, el/la
beneficiari/ària, la data i l'import pagat.



Pagament en metàl·lic: aquesta forma de pagament només s'acceptarà per a
aquelles factures per import igual o inferior a 100,00 euros (IVA inclòs). Es
justificarà mitjançant factura en la qual consta el rebut de la quantitat a través
del text “pagat”, “rebut”, “cobrat” o “venda al comptat”, sense que s'accepte
l'expressió “comptabilitzat”, així com la signatura del seu perceptor/a (persona
física) identificada de forma clara amb el nom i cognoms i representació amb la
qual actua, número de DNI i data del pagament.

En relació amb les despeses de personal hauran de justificar-se, a través de les nòmines,
degudament signades pel seu perceptor/a i amb el comprovant bancari de l'abonament.

La presentació d'aquesta sol·licitud comportarà l'autorització o no del 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 està acompanyada de la documentació acreditativa del compliment dels
requisits de l'entitat necessaris per a concórrer a la present subvenció, es requerirà per escrit al
sol·licitant perquè esmene els defectes observats en el termini màxim i improrrogable de 10
dies, el qual quedarà advertit que si així no ho fera, se li tindria per desistit de la seua petició,
d'acord amb 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, seran inadmeses les sol·licituds registrades fora del termini de presentació,
aquelles sol·licituds el projecte de les quals no s'ajuste a la convocatòria i aquelles que no
vagen acompanyades del projecte a subvencionar.
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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Quan s'aporten com a justificants nòmines, haurà d'indicar-se el percentatge imputat sobre
l'import net d'aquesta. Així mateix, hauran d'aportar-se les justificacions del pagament de les
cotitzacions a la Seguretat Social (relació nominal de traballadors RNT, rebut de liquidació de
cotizació RLC), així com la justificació de les retencions i ingressos en la delegació de l'Agència
Estatal Tributària de les quantitats relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i
altres tributs, amb independència de la imputació o no d'aquestes quantitats.

7. RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS
L'òrgan competent per a la resolució de la convocatòria serà el Consell Rector del Patronat
Municipal d'Esports.
La resolució s'ajustarà al que disposa en l'article 25 de l'LGS. Així mateix, serà aplicable el que
disposen els articles 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 es realitzarà a través de la Base de dades
Nacional de Subvencions, d'acord amb el previst en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
8. FORMA D'ABONAMENT DE LES SUBVENCIONS
Després de l'aprovació de la justificació presentada per l'entitat beneficiària del 100% de la
subvenció concedida, es tramitarà el deslliurament de la totalitat.
En aquesta convocatòria, amb l'acte de concessió de la subvenció, s'entén aprovada la
justificació d'aquesta.
9. INCOMPLIMENT D'OBLIGACIONS
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 l'esmentada llei, el seu Reglament i l'article
20 de l'OGS.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquesta convocatòria s'emmarca en els preceptes de l'Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (OGS), aprovada inicialment
per acord plenari de data 5 de febrer de 2009 i elevada a definitiva mitjançant un Decret de
l'Alcaldia de 22 d'abril de 2009, publicada en el BOP núm. 61 de 19 de maig de 2009.
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
l'obligació de facturació, així com totes les altres normes de caràcter general o procedimental
que resulten d'aplicació.
11. ANNEXOS
Formen part d'aquesta convocatòria els annexos següents:
 ANNEX I: Instància de sol·licitud i justificació de subvenció.
ANNEX I.1: Instància específica.
ANNEX I.2: plantilla (quadre de control).
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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'esmentada OGS.

 ANNEX II: Declaracions i certificació.
 ANNEX III: Relació numerada seqüencial de les despeses realitzades.
 ANNEX Específic.
El Gerent del Patronat Municipal d’Esports
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(Document signat electrónicament, al marge)

