Institut Barcelona Esports
Secretaria Jurídica

TENIR-LES PER APROVADES DEFINITIVAMENT, cas de no haver-se presentat al·legacions durant el període
d’informació pública.
DONAR-NE COMPTE al Consell Rector en la propera sessió que es celebri”.
Barcelona 10 d’agost de 2020.

El secretari delegat

Manel Gómez i València
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SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de vint dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb allò disposat a l’article 83
de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques; de
l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les Administracions públiques de
Catalunya; i de l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

Data 13-8-2020

PUBLICAR-LES íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler d’edictes de la
corporació, com també una referència de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“APROVAR INICIALMENT les bases generals reguladores de les subvencions per entitats sense ànim de lucre que
fomenten l’activitat física i l’esport de forma directa i continuada a la ciutat de Barcelona arrel de la crisi
ocasionada per la Covid-19 i les seves conseqüències de l’Institut Barcelona Esports.

B

D’acord amb la resolució de la presidència de l’Institut Barcelona Esports, de data 7 d’agost de 2020, s’aproven les
bases per atorgar subvencions per a entitats sense ànim de lucre que fomenten l’activitat física i l’esport de forma
directa i continuada a la ciutat de Barcelona arrel de la crisi ocasionada per la COVID-19 i les seves conseqüències,
que s’adjunten en Annex 1 ,i el text de la qual és el següent:

A

ANUNCI sobre la aprovació de les bases de les subvencions per a entitats sense ànim de lucre que fomenten
l’activitat física i l’esport de forma directa i continuada a la ciutat de Barcelona arrel de la crisi ocasionada
per la COVID-19 i les seves conseqüències.

ANNEX 1.

BASES DE LES SUBVENCIONS PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE FOMENTEN
L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT DE FORMA DIRECTA I CONTINUADA A LA CIUTAT DE
BARCELONA ARREL DE LA CRISI OCASIONADA PER LA COVID-19 I LES SEVES
CONSEQÜÈNCIES

- L’inici de les competicions esportives i, més concretament, la despesa ocasionada per la inscripció
(llicències) dels i de les esportistes a les respectives federacions esportives o al CEEB (Consell Esportiu
de l’Esport de Barcelona), quedant excloses per al càlcul del barem de la subvenció les llicències de
persones majors d’edat, de tècnics/ques, de delegats/des i de qualsevol altre persona que no es consideri
esportista menor d’edat i/o
- La contractació del personal professional que realitza tasques de promoció, formació i de suport al servei
esportiu.

3.- EL RÈGIM JURÍDIC
Aquesta subvenció es regula per les normes que s’indiquen tot seguit i per aquest ordre:
- La convocatòria específica que s’aprovi.
- Les bases reguladores.
- La Normativa general de subvencions aprovada per l’Ajuntament de Barcelona i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del 4 de gener de 2011.
- El Reglament de subvencions aprovat per 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 tot allò que sigui considerat
desenvolupament de la normativa bàsica indicada a la disposició final primera de la indicada Llei de
subvencions.
- Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, abans indicada pel que fa als articles considerats com a norma bàsica.
- Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en tot allò considerat com a norma
bàsica.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
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- El lloguer d’instal·lacions situades a la ciutat de Barcelona per al foment de la seva activitat
exclusiva i únicament esportiva o de foment de l’activitat física. No es tindrà en compte per al càlcul de la
subvenció les obligacions que les entitats puguin tenir amb altres llogaters per garantir altres finalitats no
esportives o complementàries (instal·lacions socials, administratives, comercials, d’emmagatzematge,etc),
i/o

Data 13-8-2020

La finalitat d’aquesta subvenció és afavorir la liquiditat de les entitats sense ànim de lucre que fomenten
l’activitat esportiva a la ciutat de Barcelona de forma directa i continuada per tal de garantir les seves
obligacions econòmiques de la temporada 2020/2021.
Per a concretar els imports a atorgar en subvenció es prenen com a barem tres aspectes bàsics, concrets
i fonamentals, i que representen possiblement el cost més elevat de l’organització d’activitats esportives
de les entitats:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.- LA FINALITAT

B

L’objecte d’aquestes bases és la regulació d’una convocatòria extraordinària de concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos de l’Institut
Barcelona Esports, a les entitats sense ànim de lucre que fomentin l’activitat física i l’esport de forma
directa i continuada, que tinguin com a objecte social el foment i la pràctica de l’esport i que tinguin la seva
seu social a la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de millorar la liquiditat de les mateixes per fer front als
reptes de la temporada 2020/2021.

A

1.- L’OBJECTE

4.- BENEFICIARIS I REQUISITS
Tenen la condició de beneficiaries de la subvenció les entitats sense ànim de lucre que el seu objecte
social sigui la pràctica i el foment de l’activitat física i l’esport; que ho facin forma directa i continuada per a
persones menors d’edat; i que tinguin la seva seu social a la ciutat de Barcelona.
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Els requisits exigibles a les entitats beneficiàries, i que s'han d'acreditar degudament, són els següents:
•
Estar legalment constituïdes i actives.
•
Que l’entitat, compleixi els requisits que es detallen en aquestes bases i la corresponent
convocatòria, sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
•
Tenir seu social al terme municipal de Barcelona.
•
Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament
de Barcelona i/o l’Institut Barcelona Esports.
•
Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de
Barcelona i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i
la resta d'Administracions Públiques.
•
No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de
gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

A

Queden excloses d’aquesta convocatòria les organitzacions que no siguin entitats sense ànim de lucre,
que no incloguin al seu objecte social la pràctica i el foment de l’activitat física i l’esport i que no s’adrecin
a menors d’edat així com les Federacions Esportives (excepte les d’esports per a persones amb diversitat
funcional que sí que són beneficiàries).

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data 13-8-2020

•
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•

Acreditar la naturalesa jurídica d’entitats sense finalitats lucratives i l’objecte social amb la
presentació dels estatuts socials correctament enregistrats i amb el corresponent número de
registre.
Cal que la persona jurídica beneficiària accepti la subvenció amb la finalitat de complir les
condicions fixades per aprovar-la.
L'atorgament de les subvencions s'ha d'ajustar al règim d'incompatibilitats vigent, tenint en
compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.
Fer l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament i la resta de la normativa aplicable.
Acreditar, amb anterioritat a l'atorgament definitiu de la subvenció, que es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la
Seguretat Social.
Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament i / o l’Institut
Barcelona Esports
Comunicar a l’institut Barcelona Esports qualsevol alteració significativa que es produeixi després
de l'atorgament i durant el període comprés entre aquest i la seva justificació (presentant la
deguda reformulació del projecte i/o reintegrant els fons rebuts en el cas de la suspensió de
l'activitat i/o, en el cas que sigui necessària, la renúncia corresponent).
Justificar la despesa realitzada i l'aplicació dels fons rebuts a l’objecte subvencionable dins dels
terminis establerts, així com el compliment de la finalitat que determina la concessió de la
subvenció.
Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l’Institut Barcelona Esports.
Disposar de la documentació comptable que puguin exigir els òrgans de fiscalització i facilitar-la
per garantir-ne les facultats d'inspecció i control.
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
Declarar les subvencions rebudes de l'Ajuntament i les seves entitats municipals o d'altres
administracions o ens públics en els darrers dotze mesos.
Declarar quin règim d'IVA li és aplicable.
Donar compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, en els termes en que li sigui aplicable, si li fos aplicable.
Declarar no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de
gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.
Les persones jurídiques beneficiàries de subvencions restaran sotmeses a les responsabilitats i
al règim sancionador que estableix la normativa.

B

•

CVE 2020022398

5.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI (ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE)

L'Ajuntament i les entitats municipals que participin en la convocatòria quedaran exemptes de les
responsabilitats civils, mercantils, laborals o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què
quedin obligades les persones jurídiques beneficiàries.
6.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ
El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva,
mitjançant l'aprovació i publicació de la convocatòria corresponent i d'acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.

Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria regulades per aquestes bases s’han de formular
mitjançant els impresos normalitzats que s’indiquin a la mateixa convocatòria.
A la convocatòria es determinarà el termini per presentar les sol·licituds. Durant aquest termini,
els sol·licitants han de presentar la sol·licitud corresponent emplenada i signada degudament pel
representant legal de la persona física, així com la documentació que s’estableixi per a poder
optar a la subvenció.
La sol·licitud i la documentació que cal adjuntar haurà de presentar-se de forma telemàtica tal i
com estableix el punt 8 d’aquestes bases. La documentació que pugui ser requerida per esmenar
la presentada, es podrà lliurar a qualsevol de les oficines del Registre General.
No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent
sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.
Els formularis es poden presentar tant en català com en castellà, i s’emplenaran preferentment
per mitjans informàtics o mecanogràfics.
Admissió de sol·licitud.
Un cop presentades les sol·licituds i la documentació necessàries, es comprovarà que s'ajusten
als requisits respecte al/la sol·licitant i l'àmbit de l’expedient presentat. En el cas que la persona
interessada no hagi aportat els documents indicats a la convocatòria, se'l requerirà com en ella
s'indiqui per tal que els aporti d'acord amb el que preveu l'art. 71 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, per la qual s'aprova la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Valoració de la sol·licitud presentada.
Un cop admesa la sol·licitud, la Comissió de valoració procedirà a la distribució de l’import de la
subvenció, d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases i la convocatòria, i emetrà
l’informe preceptiu per a la proposta de resolució que formularà l’òrgan instructor.
Així mateix també es pronunciarà sobre aquelles que no han estat admeses per presentació fora
de termini o manca de requisits.
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Sol·licitud:
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La convocatòria, llevat que s'estableixi expressament el contrari, ha de respectar les fases i terminis
següents:

Data 13-8-2020

Un cop publicada la convocatòria, els/les interessats/des hauran de presentar, dins del termini indicat, la
sol·licitud de subvenció acompanyada de la documentació que s'hi estableixi.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El termini per presentar sol·licituds començarà a comptar l'endemà de la publicació de la convocatòria en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, excepte que en la mateixa convocatòria s'indiqui un termini
diferent.

A

La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'edictes electrònic i
al web municipal.

La competència per a la resolució d'atorgament i denegació provisionals de les subvencions
correspon a l'òrgan que es determini a la convocatòria.

B

Resolució provisional.

Tràmit d'al·legacions.
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la resolució d'atorgament i
denegació provisional obre el tràmit d'audiència de deu dies hàbils per presentar al·legacions,
que començaran a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa. Els/les interessats/des podran interposarhi recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu o
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Tanmateix, contra les resolucions de l'òrgan competent dels organismes autònoms que no són
definitius en via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia en el termini
d'un mes.
Notificació.
La notificació de les resolucions provisionals i definitives s'efectuarà mitjançant publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, tal i com estableixen els art. 59.6 i 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, abans indicada i, un cop es tingui constància que s'ha publicat al
diari oficial, també en el tauler d'edictes electrònic i al web municipal.

Termini.
El termini màxim per a la resolució de la convocatòria serà de 4 mesos, que començaran a
comptar des de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds. La manca de
resolució, dins d’aquest termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades, per
silenci administratiu, les seves sol·licituds de concessió de les subvencions.

7.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
La documentació mínima necessària per a sol·licitar la subvenció serà presentada en un únic document
(document de sol·licitud), sense perjudici d’altra documentació que es pugui especificar a la convocatòria.
El document de sol·licitud constarà de dues parts:
1.- Instància de de sol·licitud de subvenció.
2.- Documentació en la que es faciliten les dades necessàries per al càlcul del barem de la subvenció a
lliurar:
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Una vegada finalitzat el termini del tràmit d'audiència i revisada la documentació administrativa
reclamada en la resolució provisional, es dictarà la resolució definitiva. La competència per a
l'estimació i/o desestimació d'al·legacions, i per a l'atorgament i/o denegació definitius, correspon
a l'òrgan que es determini en la convocatòria, a proposta de l'òrgan instructor que també es
determini a cada convocatòria.

CVE 2020022398

Resolució definitiva.

Data 13-8-2020

Considerant que les quanties a les què tenen dret els sol·licitants s’estableixen de forma
determinada en funció d’uns barems no procedeix la reformulació de sol·licituds

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La reformulació de les sol·licituds.

A

El fet que els/les sol·licitants interessats/des no presentin al·legacions en el termini del tràmit
d'audiència suposa que hi estan conformes i la proposta de resolució formulada tindrà caràcter
de definitiva. Aquest supòsit restarà condicionat a la presentació de la documentació acreditativa
pendent de presentar que s'hagi indicat en la publicació d'atorgament provisional.

2.1.- Factures de la despesa de lloguer d’instal·lacions esportives situades a la ciutat de
Barcelona que no siguin de titularitat municipal corresponent al mes d’octubre de 2019.

2.2.1. Certificat de la Federació esportiva corresponent del nombre total de llicències
federatives de persones menors d’edat vinculades a l’entitat, a 31 d’octubre de 2019.

B

2.2.- Nombre total de llicències de persones menors d’edat vinculades a l’entitat.

2.2.2. Certificat del Consell Esportiu Escolar de Barcelona (CEEB) corresponent del
nombre total de llicències esportives escolars vinculades a l’entitat, a 31 de 2019.

9.- ITEMS QUE ES TINDRAN EN COMPTE PER AL CÀLCUL DE LA QUANTITAT ATORGADA EN
SUBVENCIÓ
•

(A): Base imposable de les factures de lloguer d’espais esportius situats a la ciutat de
Barcelona, adreçats exclusivament a la pràctica esportiva i que no siguin de titularitat
municipal.
Queden excloses les despeses ocasionades per l’arrendament financer o el rènting, els cànons o el
lloguer d’altres espais o dependències que l’entitat pugui adquirir per altres activitats (oficines,
magatzems, locals comercials, seus socials,...)
Quedaran exclosos d’aquesta activitat subvencionable els imports del lloguer d’instal·lacions
esportives municipals, si l’IBE ja ha concedit un ajut per aquest concepte o si aquestes estan
ubicades fora de la ciutat de Barcelona.

•

(B): Ajuts per a les inscripcions (llicències) dels i de les esportistes a les respectives
Federacions esportives o al CEEB (Consell Esportiu Escolar de Barcelona.
La quantitat de llicències de persones menors d’edats, acreditades
Queden excloses les llicències de tècnics, de delegats i de qualsevol altre persona que no es
consideri esportista

•

(C): Ajuts a la contractació del personal.
Plantilla mitja de treballadors/es en situació d’alta a la Seguretat Social durant el període establert
entre l’1 d’octubre de 2019 i el 31 d’octubre de 2019.
Queden excloses les despeses de gestió laboral, tramitació d’expedients de regularització temporal
d’ocupació (ERTO), les despeses per indemnització o qualsevol altre tipus de despesa que no tingui
la consideració de salari o seguretat social a càrrec de l’entitat.
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Les sol·licituds es presentaran de forma electrònica, els formularis s'hauran d'emplenar a través de la seu
electrònica de l'Ajuntament a l'adreça http://www.bcn.cat/tramits seguint les instruccions indicades al portal
de tràmits.
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8.- FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD.

Data 13-8-2020

D’acord amb el que preveu l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el règim
jurídic de les Administracions públiques i procediment administratiu comú, els sol·licitants que hagin
presentat aquesta documentació en qualsevol altre procediment d’atorgament de subvencions i durant el
mateix exercici fiscal hauran d’indicar aquest fet en la sol·licitud de subvenció, i només hauran d’aportar
aquells documents que hagin tingut alguna variació respecte a la sol·licitud anteriorment presentada.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els documents per concórrer a la convocatòria regulada per aquestes bases s'han de presentar mitjançant
els impresos establerts a la convocatòria i han d'estar degudament emplenats i signats pel representant
legal de la persona jurídica o física o per la persona acreditada a tal efecte en la sol·licitud, en aquest
últim cas degudament apoderada per a representar en aquell acte l’entitat. Es poden presentar tant en
català com en castellà, i s'emplenaran preferentment per mitjans informàtics.

A

2.3. Informe emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti quina va ser la
plantilla mitja de treballadors/es en situació d’alta a la Seguretat Social durant el període establert
entre l’1 d’octubre de 2019 i el 31 d’octubre de 2019.

B

No es contemplen incompatibilitats en quant a la presentació de sol·licituds per part d’un sol·licitant, de
manera que qualsevol sol·licitant podrà acreditar el compliment d’aquests barems en la mateixa sol·licitud.

10. VALORACIÓ I QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
10.1. Ponderació dels barems per a la concreció de l’import a subvencionar:
Barem 1: Lloguer d’instal·lacions esportives (segons estableix el punt 9 d’aquestes bases: 20%
Barem 2: Inscripcions dels esportistes (segons estableix el punt 9 d’aquestes bases: 50%

Per a la determinació de l’import total de la subvenció per entitat abans del topall s’aplicarà la següent
fórmula:
Import total de la subvenció per entitat = (Rati 1 * 0.2 + Rati 2 * 0.5 + Rati 3* 0.3) = import total de la
partida destinada a la subvenció.
Amb independència de l’aplicació de la fórmula anterior, la quantia de la subvenció mai podrà ser
superior als 25.000 euros.
11.- ÒRGANS I FUNCIONS
Responsable del procediment: El director de Promoció i Esdeveniments Esportius de l’Institut Barcelona
Esports.
Comissió de valoració. Una comissió formada per un màxim de 5 persones que es determinarà en la
convocatòria faran la valoració corresponent i proposta d’assignació d’imports.
Òrgan competent per a l’atorgament: La Presidència de l’Institut Barcelona Esports, de conformitat amb
el que preveu l’article 5.2.i) dels estatuts d’aquest organisme.
12.- LES COMPTABILITATS
Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per L’Institut Barcelona Esports,
l’Ajuntament de Barcelona i/o d’altres administracions, ens públics o privats.
Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions, no podrà superar el cost total de les activitats
subvencionables. Si es supera aquest cost, s'exigirà la devolució de l'excés en la part proporcional.
Seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres projectes, llevat que la
convocatòria estableixi el contrari.

13.- LA JUSTIFICACIÓ I EL CONTROL
L'Ajuntament pot comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les
quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats.
El/la beneficiari/a de la subvenció haurà de donar lliure accés a la seva comptabilitat (llibres i registres
comptables).

https://bop.diba.cat
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10.4. Topall: L’import total de la subvenció per entitat no podrà sobrepassar els 25.000 euros.

CVE 2020022398

10.3. Determinació del Rati 3: Plantilla mitja de treballadors/es en situació d’alta a la Seguretat
Social (segons estableix el punt 9 d’aquestes bases), respecte de la plantilla mitja total de les
sol·licituds rebudes.

Data 13-8-2020

10.3. Determinació del Rati 2: volum total d’inscripcions dels i de les esportistes (segons estableix el
punt 9 d’aquestes bases), respecte del volum total de les sol·licituds rebudes.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

10.2. Determinació del Rati 1: import total corresponent als lloguers d’instal·lacions esportives
(segons estableix el punt 9 d’aquestes bases), respecte de l’import total de les sol·licituds rebudes.

A

Barem 3: Contractació de personal (segons estableix el punt 9 d’aquestes bases: 30%

La justificació de l'activitat subvencionada es farà mitjançant un compte justificatiu segons els conceptes
presentats a la sol·licitud, segons es defineixi a la convocatòria i de la manera següent:

B

El beneficiari/beneficiaria de la subvenció haurà d'aportar la justificació de l'activitat subvencionada al
portal de tràmits: http://www.bcn.cat/tramits en un termini no superior a 3 mesos, que començaran a
comptar des de la data de 31 de desembre de 2020.

•

Rebut de Liquidació de Cotitzacions (RLC, antic TC1) corresponents al període comprès
entre l’1 d’octubre de 2020 i el 31 de desembre de 2020 ambdós inclosos.

L'òrgan gestor revisarà el compte justificatiu de totes les subvencions atorgades.
Els documents de valor probatori equivalent hauran de ser documents originals. Aquests
documents es diligenciaran fent constar "Aquest document s'ha utilitzat per justificar una
subvenció atorgada per l’Institut Barcelona Esports; si la persona jurídica o física beneficiaria
sol·licita la devolució d'aquests documents originals i diligenciats, se substituiran per fotocòpies
compulsades.

14.- EL REINTEGRAMENT
Sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que pugin correspondre, l’Institut Barcelona Esports
exigirà el reintegrament total o parcial de la subvenció atorgada en els casos d’incompliment següents:
•
De l’obligació de justificació.
•

De l’ús per a la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

•

De les condicions especials imposades a la modalitat corresponent o d'altres de considerades
per a l'atorgament de la subvenció.

•

De les condicions imposades a les persones jurídiques o físiques beneficiaris/àries amb motiu de
la concessió de la subvenció.

•

De les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents.

•

De les condicions imposades a les persones jurídiques o físiques beneficiaris/àries amb motiu de
la concessió de la subvenció.

Però també constituirà motiu de reintegrament:
•
La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part
de l’òrgan municipal tutor de la subvenció.
La superació del percentatge fixat en les corresponents convocatòries en relació amb el cost efectiu.
Per a fer efectiu l’import total o parcial de la subvenció que cal reintegrar, a la qual s’afegiran els
interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via de constrenyiment quan l’interessat no
hagi efectuat el reintegrament de manera voluntària.
15.- EL PAGAMENT
El lliurament dels fons públics corresponent a la subvenció es realitzarà amb caràcter previ a la
justificació, com a finançament necessari per a executar les actuacions o projectes inherents a la
subvenció.
S’efectuarà, mitjançant transferència bancària a favor de l’entitat qui assumirà l’obligació de justificar a
l’Institut Barcelona Esports l’efectiva destinació de la subvenció, en el ben entès de que l’usuari/a
completarà la temporada esportiva.

A

que acrediti l’import abonat per l’entitat en concepte de llicències de Jocs Esportius
Escolars vinculades a l‘entitat de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2020.

https://bop.diba.cat

Certificat emès pel Consell Esportiu Escolar de Barcelona (CEEB)
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•
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Certificat de la o les Federacions esportives corresponents que acrediti l’import abonat
per l’entitat en concepte de llicències de persones menors d’edat vinculades a l‘entitat
de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2020.

Data 13-8-2020

•

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Relació de les factures originals i còpia, així com el comprovant de pagament en
concepte de lloguer d’instal·lacions esportives que siguin de titularitat privada i estiguin
ubicades a la ciutat de Barcelona corresponents al període comprès entre l’1 d’octubre
de 2020 i el 31 de desembre de 2020 ambdós inclosos.

B

•

16.- GARANTIES
Atès que el motiu de les subvencions és la manca de liquiditat de les entitats generada per l’absència
d’ingressos durant el període de tancament obligatori provocat per l’ordre ministerial promulgada durant
l’estat d’alarma declarat per la situació de pandèmia mundial, no s’exigeix la constitució de garantia als
beneficiaris de la subvenció.
17.- EL CRÈDIT PRESSUPOSTARI

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 13-8-2020

CVE 2020022398
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En el cas que, per causa de força major o per imperatiu legal, l’Institut no pogués fer efectiu el pagament,
el pressupost quedarà consignat fins al moment en el que es desbloquegi la situació i l’impossibilitat deixi
d’existir.

https://bop.diba.cat

En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions, i en el transcurs de l'exercici, quedés crèdit
sense aplicació a la partida o l'estat de previsió de despeses corresponents, es podrà incrementar l'import
concedit a alguna de les sol·licituds i atendre'n d'altres que, a causa de les disponibilitats pressupostàries,
haguessin quedat sense subvenció, sempre que aquestes sol·licituds s'hagin presentat en el seu moment
a la convocatòria i a partir dels criteris, requisits, procediments i altres extrems d'aquestes bases, i que
això consti en la proposta de les comissions respectives.

A

La quantitat que es destina a cada convocatòria anirà a càrrec de la partida pressupostària o l'estat de
previsió de despeses de l'exercici corresponent.
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