BASES SUBVENCIONS A ESPORTISTES TEMPORADA 2018/19
L’Ajuntament de Vilafant dona suport als esportistes amateurs individuals vilafantencs/enques,
menors de 25 anys i no professionals, que prèvia classificació, han participat durant la
temporada 2018/19 en les competicions oficials esportives de Campionat d’Espanya,
Campionat d’Europa, Campionat del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les respectives
federacions, de les modalitats esportives reconegudes pel Consell Català de l’Esport
(Atletisme, bàdminton, ball esportiu, bowling, ciclisme, escacs, esgrima, esports de neu,
esports de gel, esquí nàutic, gimnàstica, golf, halterofília, judo, karate, lluita, motociclisme,
natació patinatge, piragüisme, rem, salvament aquàtic, taekwondo, tennis, tennis taula, tir amb
arc, tir olímpic, triatló o vela).

1. Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de convocatòria pública, i les
subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

2. Destinataris
Poden optar a aquesta subvenció tot esportista amateur empadronat a Vilafant, menor de 25
anys no professional, que hagi participat de manera individual, amb medalla o sense, en
Campionats d’Espanya, d’Europa (o Internacional) o del Món (ó Jocs olímpics) organitzats per
les respectives federacions de les modalitats esportives reconegudes pel Consell Català de
l’Esport:











atletisme
bàdminton
ball esportiu
bowling
ciclisme
escacs
esgrima
esports de neu
esports de gel
esquí nàutic












gimnàstica
golf
halterofília
judo
karate
lluita
motociclisme
natació patinatge
piragüisme
rem










salvament aquàtic
taekwondo
tennis
tennis taula
tir amb arc
tir olímpic
triatló
vela

Per a obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de
complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
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3. Sol·licitud de subvenció
Presentar la sol·licitud abans del 15 de juny de l’any de la convocatòria de la subvenció,
emprant el formulari model de sol·licitud de subvenció, que es publicarà a la web municipal
(www.vilafant.cat), completant totes les dades sol·licitades (nom i cognoms, DNI, esport, llistat
d’esdeveniments esportius objecte de la subvenció, número de compte, si s’és menor nom i
DNI del tutor legal...) i adjuntant-hi la documentació sol·licitada (carnet federatiu, comprovant
de participació en els esdeveniments...).
Els esdeveniments esportius oficials pels quals es poden sol·licitar subvenció són els descrits
al punt 2 de les bases i que s’hagin celebrat dins la temporada actual 2018/19 (des del mes
de setembre de l’any anterior fins el mes de juny de l’any de la convocatòria).

4. Quantificació i distribució de les subvencions
L’Ajuntament concedirà una de les següents subvencions, la superior possible, segons la
informació i documentació que s’hi aporti en la sol·licitud:




Campionat estatal
Campionat europeu (o internacional)
Campionat olímpic (o mundial)

Participació: 200€
Participació: 300€
Participació: 400€

Medalla: 250€
Medalla: 350€
Medalla: 450€

5. Resolució i comunicació de les subvencions
Una vegada verificada la conformitat de la documentació presentada, l’Ajuntament procedirà
a valorar les sol·licituds, d’acord amb els criteris de valoració previstos en aquestes Bases.
En el termini màxim del 30 d’agost, la Junta de Govern Local intentarà adoptar la corresponent
resolució de concessió de les subvencions per l’any en curs.
L’Ajuntament de Vilafant informarà als sol·licitants, preferiblement mitjançant e-notum i correue de l’import concedit i els terminis de pagament. Es faran públiques les subvencions
concedides a la plana web municipal.

6. Règim jurídic i altres conceptes
a. En tot allò no previst en aquestes Bases serà d’aplicació el què preveuen les Bases
d’execució del Pressupost municipal i, en el seu defecte, la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la llei general de subvencions, i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
b. L’Ajuntament es reserva la facultat de resoldre tots aquells dubtes d’interpretació que
puguin plantejar-se com a conseqüència de l’aplicació de les presents bases.
c. Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província i a la pàgina web de
l’Ajuntament de Vilafant (www.vilafant.com).
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