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BASES GENERALS PER A LA CONSESSIÓ DE SUBVENCIONS A 
ENTITATS ESPORTIVES DE VENDRELL PEL DESENVOLUPAMENT 

D’ ESCOLES ESPORTIVES D’ ACTIVITATS ESPORTIVES 
D’ESPORT BASE NO FEDERAT 

 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte de la convocatòria 
Les presents bases concreten les condicions i fixen el procediment que cal seguir per a la 
sol·licitud, tramitació, resolució, pagament i justificació  dels ajuts a càrrec de la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament del Vendrell, destinades a promoure l’activitat esportiva en horari 
extraescolar, entre els nens i nenes d’entre 3 i 16 anys, Escoles Esportives d’activitats 
esportives d’esport base no federat. 

La Regidoria d’Esports conscient de la necessitat d’establir mecanismes que garanteixin 
l’accés a la pràctica esportiva de la ciutadania del Vendrell, vol donar suport a les 
iniciatives de les entitats esportives i associacions que actuen en l’àmbit de l’esport local, 
amb la finalitat i els objectius següents: 

• Fomentar l’ensenyament , la promoció i la pràctica de l’esport en edat escolar. 

• Oferir l’aprenentatge dels elements tècnics corresponents a tots aquells esports que 
puguin tenir una continuïtat a la Vila, un cop finalitzada l’edat escolar. 

• Fomentar entre els nens i nenes l’hàbit de la pràctica esportiva saludable, 
transmetre valors cívics i socials com el respecte ca els companys, cap els 
entrenadors i els àrbitres, així com el joc net amb l’objectiu de fomentar la cohesió 
social. 

• Promoure el bon ús de les instal·lacions esportives 

 
Article 2. Destinataris 
Podran acollir-se a aquestes bases els clubs, les entitats o associacions esportives 
sense ànim de lucre que compleixin els següents requisits: 

 

1. Organitzar escoles esportives en horari extraescolar adreçada a nens i nenes entre 
3 i 16 anys. 

2. Que el cost anual que abona l’esportista no superi els  100€ anuals 

3. Estar inscrites al Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la 
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

4. Desenvolupar la seva activitat al Vendrell, i radicar la seva seu social en el seu 
terme municipal. 

5. Haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors i no haver estat 
sancionada per, l’Ajuntament del Vendrell o altres administracions. 
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6. No rebre subvencions, pel mateix concepte, d’altres departaments o unitats de 
l’Ajuntament. 

7. Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament i amb la 
resta de les administracions públiques. 

8. Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim de presentació fixat en 
la convocatòria. 

9. Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social, si escau. 

10. Formar part del Registre Municipal d’Entitats del Vendrell i trobar-se al corrent de 
les seves obligacions d’acord a l’article 6 del Reglament. 

11. El sol·licitant no està incurs en cap de les prohibicions per obtenir subvencions 
establertes a l’article 13 e la llei 38/2003. 

 

 Article 3. Règim general aplicable 
El règim general aplicables es regula segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; 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; les Bases Generals de 
Subvencions de l’Ajuntament del Vendrell; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú i la Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i del procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

Per tot allò no previst en aquestes bases, s’aplicarà el que estableixi la normativa vigent en 
matèria de subvencions. 

 

Article 4. Publicació de les bases de subvenció 
Aquestes bases de subvenció, un cop aprovades pel Ple de l’Ajuntament del Vendrell, se 
sotmeten a informació pública en el termini de 20 dies hàbils i es publiquen íntegrament en 
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i en taulell d’anuncis de la 
corporació. S’inserirà una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC). 

 

CAPÍTOL II. SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ 
 

Article 5. Convocatòria 
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Vendrell aprovarà la convocatòria i es publicarà a 
la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), regulada per l’article 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al taulell d’anuncis de la corporació 
i al Butlletí de la Província de Tarragona (BOPT) i s’inserirà una referència d’aquest 
anuncia en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 

 

Article 6. Termini i lloc de presentació de sol·licituds 
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El termini per presentar la sol·licitud de subvenció és de 30 dies naturals a partir  de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

Els impresos de sol·licitud de subvenció estaran a disposició de les persones interessades 
a la Regidoria d’Esports, o a la web http://www.elvendrellesports.cat. 

Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar degudament emplenades i signades al 
registre de la Regidoria d’Esports, Av. Camp d’Esports, 36 del Vendrell. 

Les sol·licituds presentades fora de termini seran desestimades, sense que existeixi cap 
prorroga. 

 
Article 7. Documentació a aportar 
El procediment d’atorgament serà el de concurrència competitiva. 

A la  sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar, la documentació següent: 

a) Sol·licitud de subvenció (annex 1) degudament complimentada un document per 
cadascun dels esports pels que demana subvenció.  

b) Certificat de representació legal del sol·licitant (annex 2). 
c) Memòria tècnica de l’activitat on es descrigui els antecedents de l’activitat, els 

objectius, la normativa de participació, la metodologia de treball i el projecte 
esportiu i educatiu. 

d) Fitxa de registre d’esportistes i equips, en el cas d’esports individuals esportistes 
i categories (annex 3). degudament complimentada un document per cadascun dels 
equips que participa a les escoles esportives, o grup d’esportistes en el cas d’esports 
individuals. 

e) Relació de trobades anuals amb dates i llocs de celebració (annex 4) 
f) Memòria econòmica de l’activitat, (annex 5) degudament complimentada un 

document per cadascun dels esports pels que demana subvenció. 

g) Declaració no estar inclosa en els supòsits previstos a l’art. 13.2 de la Llei 
General de Subvencions  (annex 6). 

h) Certificat de l’Agència Tributària d’estar al corrent de les seves obligacions. 
i) Certificat de Seguretat Social d’estar al corrent de les seves obligacions. 
j) Alta/Baixa de dades bancàries (annex 7), signat i segellat per l’entitat de crèdit.  
k) Certificat del Consell Esportiu de les mutualitzacions e inscripcions dels nens i 

equips als JEEC. 
 
Article 8. Compensació de diferències 

Si la documentació presentada fos incorrecta o insuficient es reclamarà la 
corresponent adequació i/o rectificació o les esmenes necessàries, amb indicació que si en 
el termini de deu dies hàbils l’entitat no fa la rectificació demanada o no aporta la 
documentació que manca, se la tindrà per desestimada i s’arxivarà la sol·licitud sense cap 
més tràmit. 
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Article 9. Acceptació 
Els destinataris de les subvencions aprovades hauran d’acceptar, de forma expressa, tot 
allò que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i aquestes 
bases de subvenció, mitjançant signatura (annex 8), d’aquestes bases de subvenció. 

 

CAPÍTOL III. RESOLUCIÓ DE SUBVENCIONS 
 

Article 10. Programes esportius a subvencionar  
La subvencions van adreçades a subvencionar el programa d’escoles esportives, aquest 
programa per ser subvencionat  ha de respectar les següents característiques: 

• Activitat adreçada a nens i nenes d’entre 3 i 16 anys 

• Activitat regular, amb caràcter de curs escolar 

• Realitzar, com a mínim, 3 hores d’entrenament setmanal 

• Que el cost anual que abona l’esportista no superi els 100€ anuals 

• Tots els nens i nenes han de participar als Jocs Esportius Escolars de Catalunya 

• Tots els tècnics responsables de l’activitat han de disposar de la titulació necessària 
pel correcte desenvolupament de l’activitat. 

• Tots els nens que participin al programa d’Escoles Esportives han de rebre 
trimestralment un informe que inclogui els continguts assolits durant el trimestre. 

• Tots els nens i nenes  que participin  al programa d’Escoles Esportives han de 
participar com a mínim en tres trobades territorials i/o comarcals. 

 
Article 11. Procediment de la concessió 
El procediment de la concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de 
concurrència competitiva, i s’iniciarà d’ofici mitjançant convocatòria. 

Els ajuts regulats per aquestes bases tenen caràcter propi, voluntari i eventual, no generen 
cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent. 

 
Article 12. Instrucció i concessió 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat i que 
estarà format per les següents persones: 

- L’alcalde/essa o persona en qui delegui. 

- El regidor/a d’Esports, o persona en qui delegui. 

- El secretari/a de la Corporació, o persona en qui delegui. 

- L’interventor/a, o persona en qui delegui. 
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- El tècnic/a de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Vendrell. 

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o 
no esgotar el crèdit total previst, en el cas que les activitats a subvencionar no s’ajustin als 
objectius d’aquestes bases i/o al Pla Estratègic de subvencions de la Corporació. 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Vendrell aprovarà la proposta de concessió. 

  
Article 13. Termini de resolució 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert. Es resoldrà en un únic acte administratiu. 

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de dos mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds i sempre 
condicionat a la correcta justificació de la subvenció concedida l’any anterior, si s’escau. No 
hi haurà  cap prorroga. 

 

Article 14. Publicitat de la resolució 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en la Base de Dades Nacional de Subvencions. 

 
Article 15. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució  de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari/ària, 
l’import, el termini de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos 
de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

 

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de 
la subvenció. 

b) Quan el beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l’Ajuntament 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

c) Quan el beneficiari/ària no hagi justificat la totalitat de l’import exigit a les bases. 

 

Article 16. Programes de subvencions i  barems de les subvencions 
 
Únicament podran presentar sol·licitud de subvenció els clubs, les entitats o 
associacions esportives sense ànim de lucre que compleixin els requisits descrits a 
l’article 10 d’aquestes bases, el compliment parcial d’aquests requisits les exclourà de 
forma automàtica. 
Per a la valoració de les sol·licituds acceptades , únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius: 
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Barems: 
 
Nombre de fitxes  inscrites als Consells Esportius (amb un certificat expedit per aquest 
organisme). El 90% de l’import de la partida pressupostària. 

• Per cada nen/nena 1 punt 
 
El 90% de la partida es repartirà de forma proporcional a totes les entitats en les que 
concorri aquesta condició. 
 
Jugadores femenines. El 10% de la Partida pressupostària. 
 

• Entre 10 i 20 nenes     1 punt 
• Entre 21 i 30 nenes     2 punts 
• +31 nenes      3 punts 

 
El 10% de la partida es repartirà de forma proporcional a totes les entitats en les que 
concorri una d’aquestes condicions 
 
Per l’ús de les instal·lacions esportives de titularitat municipal 

L’Ajuntament del Vendrell subvencionarà el 100% el cost de l’ús de les instal·lacions 
esportives municipals a les entitats que no disposin d’instal·lacions esportives pròpies, 
tenint en compte el següent criteri:  

• Per les categories d’escola a aleví (de 3 a 12 anys): 3h/setmana 
d’entrenament, més partit setmanal. (un mòdul de pista) 

• Per les categories de preinfantil a cadet (de 13 a 16 anys): 4,5h/setmana 
d’entrenament, més partit setmanal (un mòdul de pista) 

En el cas de no disputar lliga regular, l’Ajuntament del Vendrell facilitarà l’espai esportiu pel 
correcte desenvolupament de les trobades trimestrals. 
 
L’ús de les instal·lacions esportives municipals, en base als criteris anteriorment descrits, té 
la consideració de subvenció  impròpia i no tindrà dotació econòmica. 
 
Article 17. Notificació 
La resolució de la subvenció es notificarà per escrit a l’entitat sol·licitant. 
 
Article 18. Acceptació de la subvenció 
Els beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, si en el termini 
màxim d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord no han enviat cap comunicat a 
l’Ajuntament, es donarà per acceptada la subvenció així com les condicions imposades a la 
concessió. 

 

Article 19. Mesures de difusió del finançament públic. 
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Els beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament i de la 
Regidoria d’Esports en l’execució dels programes subvencionats, en tota la documentació 
impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. Els recursos gràfics estaran a 
disposició dels beneficiaris en suport digital per a la correcta utilització de la imatge gràfica 
corporativa de l’Ajuntament del Vendrell i de la Regidoria d’Esports. 

 

CAPÍTOL IV. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 

Article 20. Pagament de la subvenció 
El pagament de la subvenció destinada a les activitats de la temporada escolar en curs 
s’efectuarà mitjançant bestretes de com a màxim el 80% de l’import de la subvenció, un 
cop dictada la resolució de concessió o denegació per l’òrgan competent i notificat a 
l’interessat/ada. Per rebre una bestreta serà imprescindible haver justificat un import igual o 
superior a la quantia sol·licitada. 

Pel pagament de les diferents fases de la subvenció el tècnic d’esports emetrà un informe 
que posi de manifest que s’han donat compliment als requisits de les bases i de la 
convocatòria que li són d’aplicació. 

 

El 20% restant de la subvenció es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi justificat 
correctament el 100% de la subvenció. 
Els pagaments es realitzaran a través de transferència bancària al compte corrent  de 
l’entitat, informat a la sol·licitud. 
Article 21. Termini de Justificació de la Subvenció 
El període de presentació de la justificació s’inicia un cop sol·licitada la primera bestreta de 
la subvenció.  

En cas de no presentar la corresponent justificació, l’Ajuntament del Vendrell no farà 
efectiu el 20% restant de la subvenció, i l’entitat no podrà demanar cap altra subvenció dins 
del mateix exercici.  

La data límit de presentació de la justificació serà el 30 de juny de l’any del curs escolar   al 
que faci referència la convocatòria,  sense que existeixi cap prorroga.  

 

Article 22. Tramitació de la justificació 
L’entitat receptora de la subvenció resta obligada al compliment de l’obligació de 
justificar la quantitat percebuda en concepte de subvenció. A tal efecte haurà de presentar 
a l’Ajuntament del Vendrell la documentació següent: 

 
a) Formulari de justificació de la subvenció (annex 9-1) 
b) Memòria econòmica de l’activitat: 

Relació de despeses en un full resum (annex 9-2), que s’acompanyarà de l’original i la 
fotocòpia de les factures i justificants de pagament de les despeses efectuades amb 
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motiu de l’activitat objecte de subvenció per un import un 20% més de la subvenció 
atorgada.  

Els justificants de despesa presentades hauran de reunir les característiques 
següents: 

• Aniran a nom de l’entitat beneficiària 

• Faran referència a les despeses de funcionament generades per l’activitat 
subvencionada. 

• Estaran datades en les dates corresponents a la temporada o curs en què s’ha 
dut a terme l’activitat subvencionada, de setembre a juny del curs escolar en 
curs. 

• Reuniran la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la normativa fiscal 
(NIF i nom de l’entitat i del proveïdor, data, número de factura, quantia, concepte, 
IVA, import total, etc.). 

• Per a l’acceptació de les justificacions caldrà que la despesa hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 

• Han de ser documents originals o acarats. 

• Nòmines dels monitors i justificant de pagament a la seguretat social. 

• Justificant de despeses de desplaçaments individuals. 
Relació d’ingressos  (annex 9-3),  un document per equip o grup d’esportistes que 
desenvolupin l’activitat amb el mateix monitor, i un document amb la resta d’ingressos 
imputats a l’activitat. Tots ells hauran d’anar acompanyats del justificant de cobrament. 

 
Article 23. Deficiències en la justificació 

Si la documentació presentada per justificar la subvenció és incompleta o incorrecta, el 
servei gestor responsable requerirà al beneficiari per tal que faci la rectificació oportuna 
en el termini improrrogable de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la 
recepció del requeriment efectuat a tal efecte. La falta de justificació de les despeses o de 
la presentació de la documentació acreditativa, comportarà la revocació o reducció de la 
subvenció atorgada. 

En cas que el beneficiari no justifiqui adequadament la totalitat de l’import de la subvenció 
atorgada a data de 30 de juny de l’any en curs, es tramitarà d’ofici la seva reducció, o 
sol·licitud de devolució de la quantitat ja cobrada, en la mateixa proporció que hi hagi entre 
l’import que cal justificar i el justificat correctament. Aquest termini és improrrogable. 

La Regidoria d’Esports podrà comprovar sempre, amb els procediments que consideri 
oportuns, l’adequada aplicació de les subvencions concedides a les finalitats per a les 
quals s’hauran atorgat. En cas de la no aplicació o l’aplicació inadequada d’una subvenció, 
la Regidoria d’Esports podrà instar la restitució del seu import pels procediments legals 
establerts. 
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Article 24. Mesures de garantia 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa, així com a la dels seus/ves 
beneficiaris/àries. 

 

CAPÍTOL V. COMPROMISOS 
 
Article 25. Obligacions de les entitats preceptores 
Els perceptors de les subvencions atorgades hauran de: 

• Portar a terme l’activitat per a la qual ha estat concedida la subvenció. 

• Estar al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social. 

• No tenir deutes amb l’Ajuntament del Vendrell. 

• Estan obligades a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que 
realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, a més d’aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 
concedida. 

• Acreditar el compliment dels requisits i aportar la documentació d’acord amb aquestes 
Bases. 

• Justificar de manera adient les subvencions municipals concedides anteriorment i que 
ja es trobin dins del termini d’obligació de justificació. 

• Comunicar qualsevol alteració important del pressupost que es produeixi amb 
posterioritat o, si escau, l’ anul·lació corresponent. 

• Presentar a la Regidoria d’Esports els comptes de l’entitat i la liquidació del pressupost 
objecte de la subvenció aprovats per l’assemblea de l’entitat. 

• Estar inscrita al Registre Municipal d’Entitats amb les dades actualitzades. 

• Fer constar en els materials de difusió i la publicitat escrita (pàgines web de l’entitat, 
etc.) la frase “amb el suport de l’Ajuntament del Vendrell” amb els corresponents logos 
de l’Ajuntament i de la Regidoria d’Esports. Les publicacions mencionades hauran de 
ser revisades pel Servei d’Assessorament Lingüístic de l’Ajuntament del Vendrell abans 
de fer-se públiques, i s’haurà de lliurar un exemplar abans de publicar-se.  

L’ incompliment per part dels beneficiaris/àries d’alguna de les obligacions o condicions 
establertes en aquestes bases, portarà implícita la renúncia a la subvenció i es procedirà, 
d’ofici, a revocar-la. 

 

Article 26.  Seguiment, anul·lació, revisió i reintegrament 
L’òrgan competent podrà comprovar en qualsevol moment la destinació de la quantitat 
econòmica atorgada: tindrà, prèvia petició formal, accés a la comptabilitat de l’entitat que 
rebi l’ajut i podrà fer un estricte seguiment del projecte d’actuació o de les activitats objecte 
de la subvenció, de conformitat amb l’article 33 de la LGS. 
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Article 27. Causes de reintegrament 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la estarà obligat a reintegrar l’excés. 

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/a que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsit 
previstos en la normativa de la LGS. 

Es procedirà al reintegrament per part dels beneficiaris/àries de la totalitat o part de les 
quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament 
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 

 
Article 28. Obligats al reintegrament 
Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de 
persones beneficiàries. 

Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al 
compliment de les obligacions, adoptessin acord que fessin possibles els incompliments o 
consentissin el que de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables, en tot cas, els 
administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les activitats. 

Quan del balanç econòmic presentat se’n desprengui que l’activitat subvencionada ha 
generat un superàvit d’explotació, la subvenció concedida es reduirà en el seu import fins a 
equilibrar les despeses i els ingressos, per tal que la subvenció no pugui convertir-se en un 
lucre injustificat. 

 
Article 29. Despeses subvencionables 
Seran objecte de subvenció les despeses previstes dins de l’apartat següent: 

− Transport. 

− Allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin. 

− Arbitratges que requereixi la competició. 

− Despeses de fitxes pagades als Consells Esportius. 

− Despeses de gestió. 

− Pagament de tècnics esportius en situació legal, prèvia presentació del document 
contractual. 

− Participació en cursos de formació. 

− Material fungible esportiu. 

− Despeses de publicitat dirigides a la difusió de les activitats subvencionades. 

Tots els conceptes hauran d’estar degudament acreditats amb la documentació pertinent. 
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No podran ser objecte de subvenció i, per tant, no es consideraran com a despesa per 
justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 

− Festes o dinars dels membres de l’entitat. 

− Despeses de representació de càrrecs directius. 

− Sancions o multes dels Consells Esportius. 

− El cost d’utilització de les instal·lacions municipals. 

− Les que no estiguin directament relacionades amb el programa. 

 
CAPÍTOL VI. INFRACCIONS, SANCIONS I RESPONSABILITATS 

 

Article 30. Infraccions i sancions administratives 
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i les 
omissions tipificades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, LGS, títol IV, articles del 52 al 
68. 

 
Article 31. Règim Jurídic supletori 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són també d’aplicació el RD 
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, i altra legislació concordant. 
  


