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BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’ AJUDES ECONOMIQUES DESTINADES A 
ESPORTISTES LOCALS D’ AIELO DE MALFERIT, EXERCICI 2020. 
 
Primera. Objectes.  És objecte de la present convocatòria, la concessió d'ajudes a esportistes 
locals per a l'any 2020, sent la seva finalitat la de col·laborar en les despeses  econòmiques que 
la preparació i la formació esportiva exigeix als esportistes, convertits en referents i models per 
a la joventut, amb el propòsit d'afavorir la seva perfeccionament. 
 
Segona. Requisits dels beneficiaris. Podran sol·licitar aquestes ajudes els/les esportistes de la 
localitat que reuneixin, en la data d'aprovació de les presents bases, els següents requisits:  
 
a) Estar empadronat a Aielo de Malferit. 
b) Pertànyer a un club esportiu federat en la corresponent federació esportiva.  
c) Estar en possessió de la llicència federativa en la modalitat esportiva corresponent. 
d) Tindre entre 9 i 35 anys complerts. 
e) Practicar un esport en nivells de rendiment dirigits a la consecució d' títols provincials, 
autonòmics, nacionals i internacionals, i tenir condició d'esportista federat / a o esportista de 
"Jocs Esportius de C.V." a dit esport. 
f) Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la SS.SS i a la Hisenda Municipal. 
g) No trobar-se inclòs en el programa d'Ajudes a Esportistes Olímpics (ADO) o paralímpic (ADOP), 
en qualsevol dels seus nivells. 
h) No estar sotmès / a en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari, assenyalades en 
l'art. 13 de la Llei 38/03, de 17 de novembre, General de subvencions. 
 
Tercera. Objecte de la subvenció. Les presents bases tindran com a finalitats (1) recolzar i 
fomentar  la pràctica esportiva i facilitar la millora del rendiment dels/les esportistes locals, (2) 
optimitzar la seva participació en les competicions esportives federades, (3) millorar la 
tecnificació en la corresponent especialitat esportiva.  
 
Podran optar a aquestes beques els esportistes que practiquen alguna de les següents 
modalitats esportives: 

 A.- Esports Olímpics:  
o A.1 Esports d'equip (futbol, bàsquet, handbol, voleibol, etc.) 
o A.2 Esports individuals (atletisme, natació, bàdminton, etc.). A.3 Esports de 

combat (judo, lluita, etc.) 

 B.- Esports no olímpics (escacs, motociclisme, frontenis, etc.).  

 C.- Esports autòctons (raspall,..). 
 
Quarta. Criteris de concessió.  
El procediment assignat per a la concessió de les diferents sol·licituds serà en règim de 
concurrència competitiva i els criteris de concessió seran  els següents.  
 
1. Tindre la consideració d’ esportista d’ elit/alt nivell / alt rendiment. 

1.1. Autonòmic. 2 punts 
1.2. Nacional.  3 punts 
 

2. Pertànyer a una selecció esportiva. 
2.1. Autonòmica. 2 punts 
2.2. Nacional.  3 punts 
2.3. Internacional. 4 punts  
 

3. Participació en competicions oficials.  



3.1. Provincial / Autonòmic. Per cada participació 0’25 punts. Fins a 1 punts 
3.2. Nacional.   Per cada participació 0’50 punts. Fins a 2 punts 
3.3. Internacional.  Per cada participació 0’75 punts. Fins a 3 punts 
 

4. Èxits esportius oficials.  
4.1. Provincial / Autonòmic. 2 punts 
4.2. Nacional.   3 punts 
4.3. Internacional  4 punts 

 
5. Historial Esportiu, emes i signat per la federació o club  esportiu corresponent.  
En aquest apartat es valorarà la trajectòria esportiva  del sol·licitant, no contemplats en els punts 
anteriors i que estan directament relacionats amb l'objecte de l’ ajuda. Haurà de deixar-se 
constància en Fins a 5 punts. 
 
6. Altres. 
6.1. Pertànyer i ser soci actiu d’ un club esportiu amb seu social a Aielo de Malferit. Fins a 1 punt. 
 
Les beques es concediran als sol·licitants que hagin obtingut major puntuació fins que s'esgoti 
l'import màxim pressupostat.  
 
Cinquena. Requisits formals.  Les sol·licituds, que aniran dirigides a la Regidoria d'Esports de 
l´Ajuntament d’ Aielo de Malferit, es formalitzaran en imprès oficial del model que facilitaran els 
serveis administratius de  l´Ajuntament, també disponible a la web municipal.   
 
Les sol·licituds adjuntaran els següents documents. En el cas que l'esportista sigui menor d'edat, 
la responsabilitat en presentar la documentació serà del pare, mare o tutor del mateix.  
 

 Fotocòpia  del DNI i de la Llicencia Federativa en vigor o llicència dels Jocs Esportius de 
la C.V. 

 Declaració de totes les subvencions, ajudes o beques que hagi rebut o rebi. 

 Model oficial de fitxa de manteniment de tercers del sol·licitant, amb les dades 
bancàries, degudament diligenciat per l'entitat bancària. 

 Autorització utilització dades personals.  

 Certificat emes per president/a sobre acreditatiu de pertànyer a club local. 

 Declaració de no trobar-se inclòs en el programa d'Ajuda a Esportistes Olímpics (ADO), 
en qualsevol dels seus nivells, trobar-se all corrent de les seves obligacions tributàries, 
davant la Seguretat Social i la Hisenda Municipal i de no estar sotmès a les prohibicions 
per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/03, de 17 
de novembre, general de subvencions. 

 Declaració responsable de la veracitat de tots els documents aportats. 

 Historial esportiu del/la sol·licitant visat pel club i/o per la Federació Esportiva Territorial 
als quals pertany, en el qual haurà d' incloure  els següents aspectes: 

 La condició d’ esportista d’ elit. 

 La condició de pertànyer a una selecció esportiva. 

 La relació de competicions oficials en les quals ha participat i el seu àmbit, 
al llarg dels anys 2019 i 2020. 

 Els records oficials aconseguits, si procedeix, al llarg dels anys 2019 i 2020. 
 
Sexta. Instrucció, Concessió i Seguiment de les Beques. L'òrgan instructor dels corresponents 
expedients serà el Regidor d’ Esports. Els tècnics adscrits a l’ àrea realitzaran d'ofici totes les 
actuacions necessàries per a la determinació i comprovació de les dades, elevant informe a 
l'òrgan instructor al qual li correspon fer la proposta de concessió o denegació de l'ajut. Aquesta 
proposta haurà de ser aprovada per la Junta de Govern Local. 
 



L’ òrgan instructor té facultats per realitzar, quantes comprovacions estimi necessàries per a la 
millor qualificació dels mèrits adduïts, podent convocar si ho considera necessari en algun cas 
concret, a algun dels aspirants a una entrevista personal.  
 
Finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cadascun dels aspirants, l’ òrgan instructor 
formularà proposta d'adjudicació de les ajudes, perquè les dictamini i s'aprovi, si escau, per 
acord de Junta de Govern Local. La resolució per la qual s'atorgui l’ ajuda es publicarà en el tauler 
d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament. 
 
Setena. Termini de presentació.  El termini de presentació de sol·licituds s’ inicia a l’ endemà de 
la publicació de les presents bases reguladores en el BOP  i estarà obert fins l’ esgotament del 
corresponent crèdit pressupostari.  
 
La sol·licitud i la documentació requerida serà presentada en el Registre de l’Ajuntament d’ Aielo 
de Malferit i a  l'adreça www.aielodemalferit.es, es publicarà els models a utilitzar i informació 
de la convocatòria. 
 
Octava. Crèdit pressupostari i import de les beques. La dotació de cadascuna d'aquestes ajudes 
serà de fins a 400€ com a màxim per cadascun dels beneficiaris. L'import de les ajudes 
concedides estarà subjecte a la normativa fiscal vigent. La despesa màxima d’ aquest programa 
serà de fins a 1.400  euros amb càrrec a la partida 340 2260 902 del Pressupost Municipal vigent. 
 
Novena. Resolució de la subvenció i notificació  El termini màxim per resoldre i notificar la 
resolució de les sol·licituds,  no podrà excedir de dos mesos a partir de la seua presentació en el 
Registre d’ Entrada. 
 
Desena. Termini i forma de justificació.  El termini màxim per a la justificació de l'activitat 
subvencionada finalitzarà el dia 20 de desembre 2020, havent de presentar en el Registre 
d'Entrada de l’Ajuntament, segons model que es facilitarà a tal efecte, la següent documentació: 
 
Seran conceptes justificables, els següents: 
• Adquisició i compra de material i equipament tècnic esportiu per a l'entrenament i la 
competició.  
• Llicències esportives, quotes de gimnasos i ocasionades per desplaçament a les competicions 
esportives. 
• Revisions mèdiques (proves d'esforç) i uns altres que puguin ser reconeguts com a 
indispensables per a la consecució dels objectius esportius previstos. 
 
En cap cas es tindran en compte les factures derivades de productes farmacèutics i protésics, 
així com material informàtic.  
 
Els justificants de les despeses hauran de correspondre a més d'un dels conceptes especificats, 
i corresponents a les despeses ocasionades per l'esportista en el transcurs de la temporada que 
finalitza en el present any 2020. 
 
La justificació de les despeses haurà de realitzar-se mitjançant aportació de documents originals 
o còpia compulsada dels mateixos que reuneixin els requisits de facturació exigits en el Reial 
decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l' Impost sobre el Valor Afegit. La falta 
de justificació de les despeses produirà la perduda de la beca concedida. 
 
A mes, els beneficiaris haurà d’ aportar: 
Informe emes per la corresponent federació esportiva, corresponent al període gener – 
desembre  2020, fent constar la següent informació en relació al beneficiari:  

 La relació de competicions oficials en les quals ha participat i el seu àmbit. 

 Els records oficials, aconseguits, si procedeix. 



 
Onzena. Fiscalització.  Podrà ser motiu de desestimació o minoració de l’ ajuda,  la constància 
de disposar d'una altra beca o ajuda similar o altres mitjans de finançament per part del 
sol·licitant, per al desenvolupament de la seva activitat esportiva. 
   
En el cas que el sol·licitant sigui menor de 18 anys en el moment de presentar la sol·licitud 
d'ajuda, l'import de l’ ajuda  es farà efectiva en el compte bancari en la qual el beneficiari és 
titular; no obstant això, el representant legal del menor serà responsable de l'adequada 
destinació de la Beca.   
 
L’Ajuntament  es reserva el dret de realitzar un seguiment de les activitats subvencionades amb 
aquestes beques, podent exigir una explicació detallada i documental de les despeses 
presentades fins a un any després de la concessió de la beca, així com podrà anul·lar qualsevol 
beca concedida, quan al seu judici existeixi incompliment de les obligacions contretes per la/el 
beneficiària/o de la beca.  
 
Dotzena. Obligacions dels beneficiaris.   

 Dur a terme l'activitat objecte de la beca segons les condicions establertes.  

 Sotmetre's a quantes actuacions de comprovació i control es considerin necessàries per 
part del Ajuntament, aportant tota la informació que li sigui requerida en l'exercici 
d'aquestes actuacions.  

 Presentar justificació de la despesa en les condicions establertes a les presents Bases 
per un import mínim igual al de l' import en metàl·lic de la beca concedida. 

 Col·laborar amb l'Ajuntament  en aquells programes esportius pel qual siguin requerits 
a l'efecte de promoció i extensió esportiva. 

 
Tretzena. Documentació i pagament. Una vegada presentada la justificació conforme a les 
clàusules anteriors, l’ Òrgan Instructor  emetrà informe -  proposta de conformitat. Aquest 
informe serà fiscalitzat per la Intervenció i s'elevarà a la Junta de Govern Local per a la seva 
aprovació, donant-se trasllat a la Tresoreria Municipal per a la realització material del pagament.  
 
Catorzena. Règim jurídic, protecció de dades i incompatibilitat.  Aquestes bases entraran en 
vigor l'endemà de la seva publicació en el BOP i el Tauló d'Edictes de l'Ajuntament i en la web 
municipal. 
 
D'acord al que estableix l'article 13 del Reglament General de Protecció de Dades i l'article 11 
de la Llei 3/2018, de el 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets 
Digitals, les dades de tots/es els/les beneficiaris seran incorporades a un tractament 
responsabilitat de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit per a remetre únicament informació sobre l’ 
objecte de les presents bases. Aquestes dades seran tractades fins que l'usuari es doni de baixa 
de les notificacions, moment en què es procedirà a la seva destrucció. 
 
No podran sol·licitar les ajudes regulades en la present convocatòria aquelles persones que 
hagin rebut altres subvencions o beques en quantitat que, per al mateix concepte, iguali o superi 
els costos derivats de l'activitat esportiva objecte de la subvenció. Així mateix, quedaran 
exclosos aquells esportistes que rebin retribucions periòdiques per la pràctica esportiva en virtut 
d'un contracte professional o semi-professional. De la mateixa manera, no podran sol·licitar 
aquestes ajudes aquells sol·licitants en qui concorri alguna de les circumstàncies que apareixen 
en el punt 2 de l'article 13 de la Llei 38/03, de 17 de novembre, general de subvencions. 


