DE CURSES DE MUNTANYA, BTT I DUATLÓ AMB REPERCUSSIÓ
SUPRACOMARCAL
Clàusula 1a. Objecte de les bases
El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, dins de la disponibilitat dels crèdits pressupostàries
que es consignin anualment per a aquesta finalitat, podrà concedir subvencions públiques per
a la realització d'activitats de caire esportiu d’àmbit supracomarcal.
Per aquest motiu es volen potenciar totes aquelles activitats esportives que a través de les
curses de muntanya, de bicicletes tot terreny i duetó es desenvolupin a la comarca i tinguin un
abast supracomarcal en el sentit del nombre de participants, així com de la seva procedència.
D’aquesta manera, es vol potenciar l’arrelament i estructuració d’aquest tipus d’activitats a la
comarca, doncs facilita l’accés a la pràctica esportiva de moltes persones usuàries, a
col·lectius de diverses característiques i es respecta l’entorn natural.
De la mateixa manera, es recuperen determinades vies naturals doncs aquestes activitats
fomenten el respecte al medi ambient, a l’entorn natural i la salut.
Finalment, es vol potenciar a nivell supracomarcal una imatge i difusió de la comarca de la
Ribera d’Ebre compromesa amb la pràctica esportiva i saludable dins al respecte al seu
entorn.
Per poder optar a les subvencions regulades a les presents bases és requisit imprescindible que
les activitats a què es refereix l'apartat anterior tinguin caràcter supracomarcal i s’executin
dins l’anualitat corresponent a la sol·licitud. S’entén que les activitats tenen caràcter
supracomarcal quan compleixen els següents requisits:
a) Quan es desenvolupen en l'àmbit territorial de la Ribera d'Ebre, acullin participants
d’altres comarques i es promocioni la Ribera d’Ebre.
Cal que en tot el material/mitjans que es duguin a terme de difusió, tant imprès com digital, hi
haurà d’aparèixer la frase: Amb el suport del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i
l’escut/logo de l’ens comarcal.
Aquesta subvenció serà compatible amb la d’altres entitats sempre que no se superi el 100%
de l’import total de l'activitat.
Clàusula 2a. Beneficiaris
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BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PÚBLIQUES
PER AL FOMENT D’ACTIVITATS

Poden optar a l’obtenció dels ajuts les entitats sense afany de lucre que duguin a terme
activitats esportives a la comarca d’abast supracomarcal.
Requisits dels beneficiaris:
a) Estar inscrits, si escau al Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i/o al departament o registre
públic corresponent.
b) Haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors i no estar afectats per qualsevol
tipus de sanció.
c) Els beneficiaris han de complir amb els requisits generals previstos a l’art. 13.2 de la Llei
38/20003, de 17 de novembre, general de subvencions. El requisit d’estar al corrent del
compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’haurà
d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable que formarà
part del formulari de la sol·licitud de subvenció. Si escau, el Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre, pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració d’ofici si ha estat
expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa
de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació. Aquest
mateix règim de declaració responsable també és aplicable en el moment de la justificació i
pagament, quan han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
d) Els beneficiaris estan obligats, si escau, al compliment de les obligacions pròpies en
matèria de transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se
sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.

El procediment per a l’atorgament de les subvencions regulades a les presents bases s’iniciarà
a sol·licitud dels interessats d’acord amb allò que es disposa a l’article 66 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les sol·licituds s’adreçaran a la Presidència del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en
qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, esmentada i/o a través dels
mitjans telemàtics que habiliti en aquest sentit l’entitat.
El període habilitat per a la presentació de les sol·licituds serà des de l’endemà de la
publicació de l’extracte de la present convocatòria de concessió de subvencions al Butlletí
Oficial de la Província fins al 31 de juliol de l’any en què es realitzi l’activitat esportiva pel
que fa a l’anualitat 2018. Pels anys 2019 i següents la data límit de presentació serà el 31 de
març i en el cas que aquest sigui inhàbil correspondrà el dia hàbil següent.
Amb la sol·licitud, els interessats han d’aportar:
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Clàusula 3a. Procediment

a)
b)
c)
d)

Còpia compulsada del DNI de qui subscriu la sol·licitud.
Còpia compulsada del NIF de l’entitat sol·licitant.
Còpies compulsades dels estatuts de l’entitat sol·licitant, quan en tinguin.
Poder o document acreditatiu de la representació de qui subscriu la sol·licitud, quan aquest
ho fa en nom d’altre o en representació d'una persona jurídica i aquesta representació no es
desprengui dels propis estatuts.
e) Memòria que descrigui l'activitat a desenvolupar i en què es recullin el compliment dels
criteris fixats en les presents bases i el finançament previst.
f) Certificat emès pel registre públic corresponent en què es faci constar que es troba
degudament i plenament vigent.
Correspon a la persona tècnica responsable designada per la Gerència del Consell Comarcal la
instrucció, gestió, valoració, seguiment i finalització dels expedients que es tramitin com a
conseqüència de les sol·licituds presentades.
La Junta de Govern Local aprovarà el seu atorgament prèvia proposta valorada efectuada per
part de la persona tècnica responsable.
La resolució serà notificada oficialment per correu postal o a través de notificació electrònica
a les adreces indicades a la sol·licitud d’acord amb la normativa en vigor.

a) Que es dugui a terme a la comarca de la Ribera d’Ebre .
b) Que sigui supracomarcal en el sentit de la seva repercussió tant en les característiques i
procedència de les persones participants com en la difusió que es dugui a terme.
c) Que sigui una activitat estable i periòdica a la comarca.
d) La trajectòria i història de les proves.
e) El nombre de participants.
L’atorgament de les subvencions regulades a les presents bases se supedita a l’efectiva
existència i disponibilitat de crèdit pressupostari suficient en l’exercici de què es tracti, així
com per l’ordre en la puntuació que s’obtingui.
El termini màxim per resoldre les sol·licituds serà de tres mesos comptadors a partir del dia
següent a la finalització del termini de presentació de la sol·licitud al Registre General del
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre sempre i quan la documentació estigui completa. Un
cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució expressa, la sol·licitud
s’entendrà desestimada.
Clàusula 4a. Finançament de les actuacions
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Per resoldre les sol·licituds i fixar la quantia dels ajuts, es redactarà un informe proposta per
part de la persona tècnica responsable en què valorarà amb un màxim de deu punts (dos per
cada apartat) d’acord amb els criteris fixats en les presents bases el compliment , repercussió i
difusió següents:

La quantia de la concessió serà la que resulti de la valoració i ponderació de les peticions
presentades i de la distribució de la consignació existent a l’aplicació pressupostària
corresponent entre el nombre de sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible,
tenint en compte que s’ha de fixar un import màxim de subvenció que s’acordarà en cada
convocatòria anual per part de la Gerència de l’entitat.
Clàusula 5a. Control i justificació de la subvenció
Els beneficiaris podran accedir al cobrament dels ajuts un cop realitzada l'activitat, que es
trobi degudament justificada i aprovada d’acord amb les bases de la present subvenció. Per a
això, són obligats a justificar la realització de l'activitat en un termini màxim de sis mesos
comptadors des de l'endemà de la data de notificació de la concessió de l'ajut.
La justificació del compliment de l'objecte de l'ajut i la sol·licitud del seu cobrament es
realitzarà mitjançant l’oportuna petició. En aquest escrit s'adjuntarà una memòria justificativa
en què hi constarà el compliment dels objectius de l’ajut, el de la publicitat, la difusió i el
suport del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre juntament amb les còpies compulsades de
les factures que justifiquen les despeses suportades per la realització de l'activitat, per un
import mínim del doble de la subvenció concedida que hom pretén cobrar així com certificat
acreditatiu del finançament definitiu de l’actuació realitzada, així com la publicitat realitzada
on aparegui el Consell Comarcal.

Els beneficiaris, durant el termini de sis mesos a què es refereix l'apartat primer, o en
qualsevol cas fins al moment de cobrar la subvenció si aquest termini fos inferior, són obligats
a comunicar al Consell Comarcal la concessió concurrent d'altres subvencions o ajudes
atorgades per altres administracions o ens públics o privats nacionals o internacionals.
En cap cas no s'admetrà el lliurament de bestretes sobre l'import de l'ajut.
Clàusula 6a. Modificació dels actes d'atorgament i reintegrament de l'ajut
Procedirà la incoació d'expedient per a modificar els actes d'atorgament i declarar el deure de
reintegrament total o parcial de l'ajut:
a)
b)
c)
d)

Per incompliment de les obligacions de justificació imposades al beneficiari.
Quan s'hagi obtingut la subvenció sense reunir les condicions requerides.
Per incompliment de la finalitat per a què va ésser concedida la subvenció
Els previstos a la normativa vigent, entre altres. la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i també, al RD 887/2006, de 21/07/2006, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions.
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La persona tècnica responsable emetrà un informe proposta justificatiu del compliment de la
subvenció, de la idoneïtat de la documentació presentada i en proposarà el seu pagament qui
serà aprovat per part de la Presidència de l’entitat.

Clàusula 7a. Dret supletori
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En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el que es
disposa als articles 223 a 225 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 118 a 129
del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i també, al RD 887/2006, de 21/07/2006, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

