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1. OBJECTE I FINALITAT
Esta convocatòria establix el procediment per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, adreçades a sufragar despeses no inventariables de projectes esportius
desenvolupats a la ciutat de València, durant la temporada 2021-2022, per entitats sense finalitat
lucrativa que tinguen seu social o delegació permanent en este municipi.
És objectiu de la convocatòria impulsar i donar suport a actuacions associatives promotores de
la pràctica esportiva no professional, amb atenció especial a les que fomenten l’aprenentatge i la
difusió de valors esportius i educatius, l’esport per a tots, la participació en competicions
oficials i la celebració d’esdeveniments esportius a la nostra ciutat.
2. BASES REGULADORES I NORMATIVA APLICABLE
La base reguladora que regix esta convocatòria és l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de València i dels seus organismes públics (d’ara en avant OGSAV), aprovada per
acord plenari de 28 de juliol de 2016 (BOP 2 de novembre de 2016).
La convocatòria es regirà pel que es disposa en esta base reguladora, en la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (d’ara en avant LGS) i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (d’ara en avant RGS), en
les bases d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament de València per a l’exercici 2022
i en la Llei 39/2015, de 1r d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (d’ara en avant, LPACAP), i també per qualsevol altra disposició normativa que per
la seua naturalesa puga resultar d’aplicació.
La gestió d’estes ajudes s’ha de subjectar als principis de publicitat, concurrència, transparència,
objectivitat, igualtat i no discriminació, i també al d’eficàcia en el compliment d’objectius, i al
d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
3. REQUISITS PER A OBTINDRE LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI
Pot optar a estes ajudes tota entitat sense finalitat lucrativa que reunisca els requisits següents:
a. Trobar-se legalment constituïda i inscrita en el registre corresponent al seu objecte amb dos
anys d’anterioritat, com a mínim, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
b. Disposar a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (llevat que es tracte d’una
federació esportiva) d’una seu o delegació permanent en el terme municipal de València, amb
prou mitjans econòmics i estructura organitzativa per a garantir el desenvolupament i
finalització del projecte la subvenció del qual se sol·licita.
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c. L’activitat subvencionada, de contingut esportiu i desenvolupada en este terme municipal, ha
de tindre cabuda en l’objecte o fins socials del sol·licitant.
d. Per a les entitats que presenten projectes de competició esportiva oficial, trobar-se inscrites
davant la federació corresponent.
e. No trobar-se incurs en alguna de les causes de prohibició de l’art. 13.2 i .3 de la LGS, ni
figurar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) com inhabilitada per a accedir a
la condició de beneficiari.
f. Trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions establides per les disposicions vigents
amb l’Ajuntament de València, l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i la
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
g. No tindre pendents de justificació ni ser deutor de reintegrament en procediments de
subvencions atorgades per l’Ajuntament de València o els seus organismes públics, de
conformitat amb el que s’establix en l’article 10 de la OGSAV.
Els requisits de trobar-se al corrent en el compliment d’obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i d’obligacions per reintegrament de subvencions han d’acreditar-se, no sols al
moment de la concessió, sinó també al del reconeixement de l’obligació.
L’entitat interessada pot autoritzar expressament este Ajuntament, en el formulari de sol·licitud,
perquè verifique telemàticament el fet de trobar-se al corrent de les obligacions amb la AEAT i
la TGSS. Si optara per no atorgar l’autorització, serà esta qui s’obliga a aportar els
corresponents certificats que, en tots dos supòsits, tenen una validesa de sis mesos a partir de la
seua emissió, i que han de tornar a aportar-se si caduquen amb anterioritat a la concessió o
moment de reconeixement de l’obligació.
4. ÀMBITS D’ACTUACIÓ SUBVENCIONABLE I PERÍODE DE REALITZACIÓ
Les sol·licitants poden presentar projectes esportius, de durada no superior a un any, en els
àmbits d’actuació o categories subvencionables següents: esport en edat escolar, esport per a
tothom, esport de competició oficial i esdeveniments esportius.
Cada projecte ha d’ajustar la seua durada a un dels períodes de realització següents:
TEMPORADA ESPORTIVA 2021-2022: projectes de durada màxima d’un any, iniciats no
abans del 1r de setembre de 2021 ni finalitzats després del 31 de desembre de 2022.
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a. ANUALITAT ESPORTIVA 2022: Iniciats no abans del 1r de gener i finalitzats no més tard
del 31 de desembre de 2022, que serà l’única possible per als ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS.
4.1. ESPORT EN EDAT ESCOLAR (EE)
Projectes esportius adreçats a la població en edat escolar menor de 18 anys (ensenyament/
aprenentatge de l’esport, activitats recreatiu-educatives, competició esportiva escolar, etc.).
4.2. ESPORT PER A TOTHOM (TT)
Projectes esportius adreçats a la població adulta en general (major de 18 anys) en la participació
dels quals no resulte preceptiva la inscripció federativa, amb suport especial als qui integren
col·lectius de protecció social preferent i/o amb inferior presència en l’àmbit esportiu (majors de
65 anys, dones, persones amb diversitat funcional o en risc d’exclusió social).
4.3. ESPORT DE COMPETICIÓ OFICIAL (CO)
Projectes de competició esportiva oficial, en els seus diferents nivells i categories, en què resulte
preceptiva la inscripció federativa d’els participants, amb dues modalitats d’actuació: Alt nivell
i club esportiu, subdividides totes dues en esports d’equip i resta de modalitats.
4.3.1. Alt nivell (AN): actuacions adreçades a la millora de les condicions tècniques i a la
promoció d’els participants en competicions internacionals o en les dues màximes categories
estatals de les competicions organitzades per les respectives federacions.
4.3.2. Club esportiu (CD): competicions de nivell inferior a les anteriors.
Les federacions esportives no podran optar a esta categoria d’esport de competició oficial.
4.4. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 2022
Tindrà la consideració de “esdeveniment”, a l’efecte d’esta convocatòria, una activitat esportiva
organitzada per entitats sense finalitat lucrativa que, amb participació no restringida als seus
associats, tinga una durada màxima de 7 dies consecutius i es desenvolupe en lloc de pública
concurrència del terme municipal de València. Resten exclosos els projectes que, reunint les
característiques precedents, hagen estat ja beneficiaris d’ajuda per mitjà d’una consignació
nominativa en el pressupost de la corporació per a l’exercici.
Els esdeveniments esportius presenten tres subcategories subvencionables: Esdeveniment
especial (EE), esdeveniment popular (EP) i esdeveniment rellevant (ER).
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4.4.1. ESDEVENIMENT ESPORTIU ESPECIAL (EE): té esta consideració la celebració de
campionats d’Espanya, de les Copes de SSMM el Rei i de SSMM la Reina en la màxima
categoria absoluta estatal (entenent ací inclosos els de màxima categoria en pilota valenciana), i
també tot tipus d’esdeveniment esportiu internacional que tinga lloc per a les categories
federades.
4.4.2. ESDEVENIMENT RELLEVANT (EREL), que en l’àmbit estatal abastisca les
competicions oficials federatives inferiors a la màxima categoria absoluta, i en l’àmbit
internacional les modalitats esportives no oficials en totes les categories.
4.4.3. ESDEVENIMENT ESPORTIU POPULAR (EP), de caràcter competitiu o no competitiu,
d’inscripció lliure i oberta a la ciutadania en general.
5. DESPESES SUBVENCIONABLES
5.1. Són subvencionables les despeses corrents del projecte que:
- Responguen indubtablement a la naturalesa de l’activitat subvencionada i resulten necessaris
per a executar-lo.
- S’hagen realitzat a partir del 1r de juny de 2021 o durant l’exercici 2022.
- Disposen del suport documental pertinent (factura, nòmina…) la data d’emissió del qual no
podrà ser anterior al 1r de juny de 2021 ni posterior a la de 31 de desembre de 2022.
- Siguen d’un cost no mai superior al valor de mercat del bé o servei.
- Es troben pagats a dia de finalització del respectiu termini de justificació de l’ajuda.
A tall d’exemple (llista no exhaustiva), són totalment i directament subvencionables:
- Els rendiments íntegres del treball (tal com es definixen en l’article 17.1 de la Llei 35/2006, de
28 de novembre, de l’IRPF) percebuts pel personal laboral (amb nòmina), i també per
esportistes amateurs, personal tècnic-esportiu, jutges, àrbitres, auxiliars, metges i personal
directiu, sempre que s’hagen liquidat, pagat i justificat conformement a la normativa vigent.
- Les despeses reembossades per les entitats inscrites en el Registre de Voluntariat de la CV al
personal voluntari (allotjament, locomoció, transport, fungibles..) com a compensació als qui
haja realitzat en l’acompliment de les activitats, d’acord amb el que es preveu en l’acord
d’incorporació (art. 10 de la Llei 4/2001, de la Generalitat, del Voluntariat, art. 6 del Decret
40/2009, del Consell, i arts. 10 i 12 de la Llei 45/2015, del Voluntariat).
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- Les despeses de lloguer, ús, manteniment, neteja i/o subministrament (aigua, llum, telefonia,
gas) d’instal·lacions esportives.
- L’adquisició de béns no inventariables (material i equipaments fungibles esportius i sanitaris,
trofeus, medalles…).
- Les llicències federatives i inscripcions esportives.
- En els esdeveniments esportius, l’import dels cànons o drets d’organització i despeses
d’homologació.
- La contractació de serveis (promoció/difusió del projecte, lloguer de graderies o lavabos
portàtils, ambulàncies...).
5.2. Costs indirectes
Els costs indirectes, definits com a despeses en conceptes no directament vinculats al
desenvolupament de l’activitat esportiva i/o que no són indispensables per a la preparació o
execució adequada, seran subvencionables, en els termes de l’art. 27.7 de la OGSAV, sense que
el seu import puga ser superior al 8 per cent de la subvenció concedida.
5.3. Els tributs només seran despesa subvencionable quan no siguen susceptibles de recuperació
o compensació, i el beneficiari els haja pagats efectivament. L’IVA suportat serà
subvencionable dins esta convocatòria quan les quantitats pagades perl beneficiari representen
un cost real no deduïble (no recuperable).
5.4. Regles aplicables al prorrateig de despeses
La consignació, en el pressupost del projecte i en la liquidació posterior, de despeses en
elements l’ús o el destí de què serà compartit amb altres activitats externes al projecte (ex.
lloguer d’instal·lacions esportives, retribucions de monitors, compra de material esportiu,
destinats simultàniament a la participació en diferents projectes), requerix de l’aplicació d’una
regla de prorrateig, per la qual s’imputarà al pressupost del projecte i a la liquidació únicament
la part de la despesa exclusiva i efectivament destinada a les activitats que s’hi realitzen.
Amb caràcter comú als apartats anteriors, la imputació de la despesa es realitzarà pel beneficiari
en la part que raonablement corresponga segons els principis i normes de comptabilitat
generalment admeses i, en tot cas, en la mesura en què corresponguen al període en què
efectivament es realitza l’activitat.
5.5. No són despeses subvencionables:
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a) Les de caràcter gastronòmic.
b) Les de combustible i peatge.
c) Les despeses d’allotjament extres als de pernoctació i pensió (telèfon, alcohol, tabac...)
d) Els bitllets emesos i no utilitzats
e) Les aportacions a sistemes complementaris de pensions.
f) L’adquisició de béns destinats a la seua venda.
g) L’adquisició, construcció, rehabilitació i millora d’immobilitzat.
h) Els de garantia bancària.
i) El pagament de quotes per préstecs.
j) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
k) Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
l) Les despeses de procediments judicials.
m) Els impostos personals sobre la renda.
n) Els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.
5.6. Contractacions superiors a determinades quanties
Quan, en la contractació pel beneficiari de béns o serveis per a l’execució del projecte, l’import
de la despesa subvencionable haja de superar les quanties dels contractes menors de la legislació
de contractes del sector públic, aquella ha de sol·licitar almenys tres ofertes, de proveïdors
diferents, amb caràcter previ a la contractació de la despesa, llevat que:
- Pels seus especials característiques, no hi haja en el mercat prou nombre d’agents que el
realitzen, presten o subministren, o
- La despesa s’haja realitzat amb anterioritat a la resolució de concessió.
L’elecció entre les ofertes presentades ha d’atendre criteris d’eficiència i economia i el
procediment s’ha d’acreditar en fase justificativa, havent de motivar-se l’elecció en una
memòria específica quan no haja recaigut en la proposta econòmica més avantatjosa.
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5.7. Subcontractació
El beneficiari podrà subcontractar l’execució de l’activitat subvencionada fins a un màxim del
50% del cost total del projecte, excepte amb les persones i següents entitats, amb les quals l’art.
29.7 de la LGS prohibix concertar l’execució, total o parcial, de les activitats:
- Les incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la LGS.
- Les que hagen percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat subcontractada.
- Les vinculades amb el beneficiari, llevat que concórreguen les dues circumstàncies següents:
1a. Que s’obtinga la prèvia autorització expressa de l’òrgan concedent.
2a. Que l’import subvencionable no excedisca del cost incorregut per l’entitat vinculada.
6. DOTACIÓ, QUANTIA I COMPATIBILITAT DE LA SUBVENCIÓ
La convocatòria compta amb una dotació d’1.000.000,00€ finançats amb càrrec a la posició
pressupostària G/34100/48910 “altres transferències” del sector MJ700 del pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2022.
No obstant això, i en aplicació del que es preveu en l’art. 58 del RLGS, s’establix una quantia
addicional màxima de 400.000,00€, l’aplicació de la qual a la concessió d’estes subvencions no
requerirà d’una nova convocatòria. Aquest crèdit, dependrà d’un increment de l’import del
crèdit pressupostari disponible en la posició pressupostària G/34100/48910, per al que s’està
tramitant una modificació de crèdits, per import de 400.000,00€, per la qual cosa resta
condicionat a la declaració de la disponibilitat del mateix abans de concedir les ajudes per este
import addicional.
Aquesta quantitat addicional s’ha de repartir entre els diferents àmbits d’actuació respectant la
mateixa proporció que la quantia inicialment assignada i seguint el mateix ordre de prelació.

Si després de la concessió d’estes ajudes, restara excedent de recursos sense utilitzar, podrà
dedicar-se este excedent a complementar proporcionalment les ajudes concedides sense
necessitat de nova convocatòria.
L’atorgament de l’ajuda resta condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient disponible
al moment de la resolució de concessió, i és compatible amb els recursos aportats pel beneficiari
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i amb qualssevol altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos obtinguts, per a la mateixa
activitat, de qualssevol Administracions i/o ens públics o privats, tant estatals com de la Unió
Europea i internacionals.
L’ajuda concedida en cap cas no pot ser:
a. Superior a l’import econòmic de l’ajuda sol·licitada en l’annex 2.
b. Superior als 60.000,00€ per entitat beneficiària (sumats els imports atorgats a tots els
projectes presentats a subvenció). En cas que, valorats tots per la CTV, s’excedira esta xifra,
correspon a l’entitat l’aplicació del pertinent ajust sobre els diferents projectes, que caldria
minorar en l’ordre següent: primer de la categoria de CO, segon de ED, tercer TT i quart EE. I
dins de cada categoria, segons criteris de proporcionalitat
c. En l’àmbit dels esdeveniments esportius, la subvenció no pot superar el límit del 50% de la
despesa total del pressupost presentat per al projecte (annex 2).
d. En l’àmbit de la competició oficial, la subvenció no pot superar el límit del 70% de la despesa
total del pressupost presentat per al projecte (annex 2).
e. En la resta d’àmbits subvencionables, la subvenció no pot superar el límit del 80% de la
despesa total del pressupost presentat per al projecte (annex 2).
f. D’una quantia que, isoladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos,
fons propis o recursos, supere el cost del projecte subvencionat (art. 19.3 LGS).
La concreció de la quantia de subvenció atorgada a cada sol·licitant resulta de l’aplicació, per la
Comissió Tècnica, dels criteris de valoració de l’apartat 11é, amb els límits anteriors.
L’assignació del total crèdit disponible serà distribuïda entre les diferents categories o àmbits
d’actuació amb la assignació respectiva següent:

ÀMBIT
D’ACTUACIÓ
COMPETICIÓ
OFICIAL –

TIPUS D’ACTIVITAT

QUANTITAT
TOTAL
D’AJUT
ASSIGNAT

ORDRE DE
PRELACIÓ

Projectes d’esport d’equip en competicions
internacionals o en les dues màximes
categories estatals

227.000,00 €

1r
9

ALT NIVELL

COMPETICIÓ
OFICIAL CLUBS
ESPORTIUS
ESPORT EN
EDAT ESCOLAR
ESPORT PER A
TOTHOM

ESDEVENIMEN
TS ESPORTIUS:
ESPECIALS,
RELLEVANTS I
POPULARS

Projectes de competició d’alt nivell en
modalitats diferents a les d’equip

90.000,00 €

2n

Projectes d’equip participants en competicions
oficials diferents a l’alt nivell

70.000,00 €

3r

Projectes diferents a l’alt nivell duts a terme
per clubs en modalitats diferents a les
d’equip

40.000,00 €

4t

Projectes esportius adreçays a menors de 18
anys en edat escolar

200.000,00 €

5é

Projectes esportius de finalitat no competitiva
adreçats a la població adulta en general major
de 18 anys

200.000,00 €

6é

Esdeveniments esportius Especials (EE):
celebració de campionats d’Espanya, de les
Copes de SSMM el Rei i de SSMM la
Reina en la màxima categoria absoluta
estatal (inclosos ací els de màxima categoria
de pilota valenciana), o tot tipus
d’esdeveniment esportiu internacional que
tinga lloc per a les categories federades

100.000,00 €

7é

Esdeveniments esportius Rellevants (EREL),
que en l’àmbit estatal comprendran les
competicions oficials inferiors a la màxima
categoria absoluta, i en l’internacional la de
competicions en esports no federats

45.000,00 €

8é

Esdeveniments esportius Populars (EP),
d’inscripció lliure i oberta a la ciutadania en
general, inclosos esports no oficials

28.000,00 €

9é

La distribució del crèdit s’ha de fer per l’ordre de prelació de la taula precedent. Si després de
l’assignació de l’ajuda a alguna categoria restara crèdit disponible, la dotació sobrant acreixerà
el crèdit disponible per a la categoria següent, i es reassignarà el romanent final del repartiment,
en el seu cas, a favor dels projectes EE (edat escolar) segons ordre de puntuació de projecte, fins
al seu límit financer. Si malgrat això restara encara algun romanent, este es reassignarà a favor
dels projectes de la categoria TT (esport per a tothom).
7. ÒRGANS COMPETENTS
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L’Alcaldia és l’òrgan competent per a l’atorgament d’estes subvencions i s’ha delegat esta
atribució en la Junta de Govern Local (JGL) per mitjà d’una Resolució d’Alcaldia núm. 9, de 20
de juny de 2019.
8. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’esta subvenció les establides en l’art. 11 de la
OGSAV i, especialment, les següents:
8.1a. Assumir tota responsabilitat derivada de l’execució del projecte esportiu.
8.2a. Figurar d’alta en el fitxer de persones creditores de l’Ajuntament de València al moment
de presentació de la sol·licitud d’ajuda, o cursar alta en el seu cas modificació del compte
existent (https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/ad.ad.20).
8.3a Les entitats privades que perceben durant el període d’un any ajudes o subvencions
públiques en quantia superior a 100.000,00€, o quan almenys el 40% del total dels seus
ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda o subvenció pública sempre que aconseguisquen, com
a mínim, la quantitat de 5.000,00€ tindran, a més, les obligacions de publicitat activa del capítol
II del Títol I de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
de la Llei 2/2015, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la
Comunitat Valenciana.
8.4a. MESURES D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ.
Per al compliment dels articles 14 i 18 de la LGS, el beneficiari ha de donar una publicitat
adequada al caràcter públic de la subvenció, adoptant les mesures de difusió següents:
8.4.1a. Material d’informació i comunicació: Les publicacions o qualsevol altre tipus de mesura
informativa (díptics, tríptics, fullets, notes informatives…) del projecte esportiu, han de portar
en la portada una indicació visible de la participació de l’Ajuntament de València, amb inclusió
del seu logotip oficial en tot suport i material de difusió emprat pel beneficiari.
8.4.2a. La difusió del finançament municipal en altres elements, com ara tanques informatives,
plaques commemoratives, impressió en samarretes, diplomes o certificats d’assistència, etc., han
d’incloure el logotip de l’Ajuntament de València i, en el seu cas, l’esment “projecte esportiu
cofinançat per l’Ajuntament de València”.
8.4.3a. Tota nota de premsa i material gràfic emprat per a la difusió de l’esdeveniment ha
d’incloure el logotip de l’Ajuntament de València i/o l’esment a l’aportació municipal.
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8.4.4a. Si la difusió es realitza o publicita a través de mitjans electrònics o telemàtics (correu
electrònic, pàgines web, plataformes, bases de dades, intranets…) o material audiovisual
(vídeos, llapis de memòria, CD-rom), ha d’incloure’s el logotip i/o l’esment a l’aportació
municipal.
8.4.5a. En els projectes “Esdeveniment esportiu”:
- S’ha d’organitzar un acte de presentació del projecte, amb una antelació mínima de 7 dies
abans que comence, amb invitació d’assistència a la representació municipal, que serà cursada
quinze dies abans. La convocatòria es remetrà a serdeportes@valencia.es, per a traslladar-la al
representant corresponent, que acreditarà en el moment de la justificació de la subvenció.
L’acte pot consistir en una conferència de premsa de presentació. Es pot sol·licitar, a este efecte,
la sala de premsa de la seu de l’OAM FDM. L’organització, convocatòria, comunicats de
premsa, fotografies i altres tasques pròpies d’esta mena d’acte seran de responsabilitat única del
beneficiari i també, si cal, la producció tècnica.
- Composició d’un cartell publicitari, banderola, bàner o equivalent, per a exhibir-los en
promoció de l’esdeveniment, que ha d’incloure el logotip de l’Ajuntament de València i, si
escau, el de l’OAM FDM, i del disseny proposat del qual es donarà trasllat al Servici d’Esports,
perquè en prenga coneixement, amb almenys 7 dies d’antelació a la instal·lació.
- Col·locació en el recinte de desenvolupament de l’esdeveniment, en lloc principal i visible,
de dues lones, que seran facilitades per l’OAM FDM, amb presència de la identitat corporativa
municipal, la qual cosa haurà d’acreditar-se.
8.5a. Les altres establides en la LGS, el seu Reglament de desenvolupament, la OGSAV i la
restant normativa d’aplicació.
9. PROCEDIMENT, RESOLUCIÓ, PUBLICACIÓ I SILENCI ADMINISTRATIU
La concessió de les ajudes regulades en esta convocatòria, d’acord amb el que s’establix en els
articles 22.1 i 23 a 27 de la LGS, s’efectuarà en règim de concurrència competitiva.
La instrucció del procediment correspondrà a un tècnic o tècnica d’administració general del
Servici d’Esports. L’expedient ha de contindre un report informe de l’instructor en què conste
que de la informació que obra en el seu poder es desprén que les entitats beneficiàries
complixen tots els requisits necessaris per a accedir a les ajudes.
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Correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia, la competència per a
resoldre la concessió de les ajudes. L’acord de concessió, que posarà fi a la via administrativa,
ha d’incloure: la llista de beneficiaris, el projecte subvencionat, la quantia d’ajuda atorgada i
qualssevol altres condicions particulars que haja de complir el beneficiari. De conformitat amb
l’art. 63 del RGS, per mitjà d’una resolució s’acordarà tant l’atorgament de les subvencions,
com la desestimació i la no concessió, per desistiment, la renúncia al dret o la impossibilitat
material sobrevinguda.
Aquest acord serà publicat en la manera establida pels arts. 18.2 i 20 de la LGS i,
addicionalment, per mitja d’un anunci en el Tauler d’edictes electrònic municipal de
l’Ajuntament de València, accessible a través de la web www.valencia.es.
Contra l’acord de la Junta de Govern Local, que posa fi a la via administrativa, podrà interposarse recurs de reposició i/o contenciós administratiu, de conformitat amb el que es disposa en els
articles 112, 123 i 124 de la LPACAP, i en els arts. 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que s’utilitze
qualsevol altra via que es considere procedent.
En virtut de l’art. 45 de la LPACAP, els actes administratius seran objecte de publicació i
tindran efecte amb la notificació, quan es tracte d’actes de concurrència competitiva.
El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució del procediment no pot excedir de 6
mesos, comptats de la publicació de la convocatòria en el BOP de València, havent d’entendre
les interessades desestimades per silenci administratiu les seues sol·licituds en cas de venciment
d’este termini màxim sense haver-se publicat l’acord de resolució de concessió.
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot
cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens
públics o privats, estatals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, pot donar lloc a la
modificació de la resolució de concessió.
10. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA. ESMENA
10.1. TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini per a la presentació de sol·licituds és de vint dies naturals, a comptar de l’endemà al
de publicació de l’extracte d’esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Quan
l’últim dia del termini siga inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.
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10.2. FORMULARI DE SOL·LICITUD I ANNEXOS. MITJÀ DE PRESENTACIÓ
En el model normalitzat de sol·licitud (un únic formulari per entitat, conjunt per a tots els seus
projectes), el sol·licitant podrà presentar fins a un projecte en cadascun dels àmbits d’actuació
(en la categoria “esdeveniments esportius 2022” les federacions esportives poden presentar fins
a 2 projectes, i cap en la de “competició oficial”).
En aplicació dels arts. 14.2 i 16 de la LPACAP, les persones jurídiques estan obligades a la
presentació electrònica de les sol·licituds, mitjançant certificat electrònic vàlid de l’entitat. El
formulari de sol·licitud i els seus annexos s’emplenaran en els models normalitzats disponibles
en la seu electrònica de l’Ajuntament de València (www.valencia.es), davant el registre del qual
podran presentar-se.
Si hi ha circumstàncies degudament justificades que impedisquen la presentació amb certificat
electrònic propi de l’entitat, s’acompanyarà al formulari el model d’Aannex 1 emplenat
(“autorització de presentació per tercer”) pel màxim responsable que ha de facultar a este la
vàlida presentació de la sol·licitud amb certificat no associat a esta.
La correcta presentació del formulari exigix que el sol·licitant done resposta, afirmativa o
negativa, a totes i cadascuna de les asseveracions següents sobre autorització/declaració
responsable, que únicament seran vàlides si s’atorguen de manera individualitzada marcant
expressament amb una creu (X) la respectiva casella (•) (SÍ/NO):
- Autoritza l’Ajuntament de València l’obtenció telemàtica directa dels certificats acreditatius
d’estar al corrent en el pagament de les seues obligacions amb l’AEAT i amb la TGSS, segons
disposen l’art. 10.2 de la OGSAV i 13 de la LGS 38/2003, que hauran de ser aportats en cas de
no autoritzar esta consulta.
- Incorre o no en alguna de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari dels
apartats 2 i 3 de l’art. 13 de la LGS 38/2003.
- Es troba constituïda i inscrita en el Registre corresponent al seu objecte amb dos anys
d’anterioritat com a mínim a la publicació d’esta convocatòria.
- Disposa de seu o delegació permanent en el terme municipal de València i de prou estructura
organitzativa per a garantir el desenvolupament i execució del projecte.
- Té (o no) pendents de justificació subvencions de l’Ajuntament de València o els seus
organismes públics, o deutes pendents per resolució de procedència de reintegrament.
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- Es troba donada d’alta en el fitxer de persones creditores de l’Ajuntament de València al
moment de presentació de la sol·licitud d’ajuda i, cas d’obtindre resolució de concessió, es
compromet a mantindre esta alta fins a la liquidació final de l’expedient.
- Es troba al corrent de les obligacions arreplegades en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
- L’activitat subvencionable cap en l’objecte/fins socials de l’entitat.
- El personal al servei del projecte complix les obligacions de la Llei 1/1996, de protecció
jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015, de protecció a la infància i a l’adolescència,
que prohibixen treballar amb menors a les persones amb antecedents penals per delictes sexuals.
10.3. DOCUMENTACIÓ D’ACOMPANYAMENT Al FORMULARI DE SOL·LICITUD
Existix una documentació d’acompanyament mínima i comú a tots els tipus de projecte, a la
qual en els de competició oficial i esdeveniments esportius 2022 caldrà afegir una altra
específica, segons es detalla tot seguit. En tot cas, i de conformitat amb l’art. 66.6 de la
LPACAP, la informació a la qual es referixen els annexos següents haurà de presentar-se
obligatòriament en els models normalitzats i no s’accepten de diferents.10.3.a.
DOCUMENTACIÓ D’ACOMPANYAMENT COMÚ
10.3.a.1. Estatuts del sol·licitant. Si els haguera ja presentats en prèvies convocatòries i no
hagueren patit modificacions després de l’última aportació, n’hi ha prou de marcar la casella
corresponent en la declaració responsable del formulari de sol·licitud.
10.3.a.2. Targeta d’identificació fiscal (CIF) del sol·licitant, si bé si l’haguera ja presentada en
prèvies convocatòries i no haguera patit modificacions després de l’última aportació, n’hi ha
prou de marcar la casella corresponent en la declaració responsable del formulari.
10.3.a.3. Certificat del registre oficial en què s’haja de trobar l’entitat inscrita pel seu objecte,
que reflectisca la composició actualitzada (després de la darrera renovació de càrrecs) d’els
integrants del seu màxim òrgan directiu, si bé si ho haguera ja presentat en prèvies
convocatòries i no haguera patit modificacions després de l’última aportació, n’hi ha prou de
marcar la casella corresponent en la declaració responsable del formulari de sol·licitud.
10.3.a.4. Pressupost general de l’entitat formalment aprovat (incloent-hi el balanç ingressosdespeses) per a l’anualitat 2022 o, en el seu cas, temporada 2021-22, signat i visat degudament.
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10.3.a.5. Annex 3 a la convocatòria: FITXA TÈCNICA DE PROJECTE I PROGRAMACIÓ
ESPORTIVA, que en cada projecte la sol·licitant ha d’acompanyar emplenat, introduint-hi les
seues dades tècniques (denominació, modalitat esportiva, entitat organitzadora, àmbit d’actuació
subvencionable, dates d’execució, estructura organitzativa, personal tècnic i voluntari, etc.) i la
seua programació esportiva (objectius generals i específics de l’activitat, valors a transmetre,
metodologia, continguts i àrees d’actuació, adequació d’equipaments i instal·lacions, difusió,
aspectes temporals i procediment per a l’avaluació de les accions..). Tots els camps són de
resposta obligatòria, i l’acreditació de tot mèrit al·legat ha d’adjuntar-se a la sol·licitud. En cas
contrari, no es rebrà puntuació.
10.3.a.6. Annex 2 a la convocatòria: PRESSUPOST detallat d’ingressos i despeses del projecte,
agrupats per partides (en despeses, separant els directes -adquisició de béns no inventariables,
contractació de serveis, lloguer, ús, manteniment, neteja i/o subministrament d’instal·lacions
esportives, etc.- dels indirectes -pòlisses d’assegurança, serveis de gestoria, assessoria jurídica o
financera, despeses notarials, registrals, pericials, etc.-) i signat pel president o presidenta i el
tresorer o tresorera, o secretari o secretària de l’entitat, en la previsió d’ingressos de la qual
haurà de consignar-se obligatòriament la quantia de subvenció que se sol·licita a l’Ajuntament
de València per al projecte, que serà la màxima a concedir dins de esta convocatòria
(considerant el límit de 60.000,00€ per entitat pel conjunt dels seus projectes presentats), i sense
la consignació dels quals la sol·licitud no podrà ser tramitada.
10.3.b. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA ADDICIONAL PER A PROJECTES DE
COMPETICIÓ OFICIAL
1. Certificat de la federació autonòmica i/o espanyola per a la temporada/anualitat corrent
acreditant la inscripció del club i/o equips en competicions federades, el calendari de la
competició internacional i/o de màxima categoria estatal, el sistema de competició i la relació
d’esportistes amb llicència.
2. Certificat de la federació sobre la classificació obtinguda en la temporada/anualitat anterior.
3. Certificat de la federació sobre la internacionalitat dels esportistes del club.
10.3.c. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA ADDICIONAL PER A “ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS 2022”
Quan l’esdeveniment consistisca en una prova competitiva de caràcter oficial, serà preceptiva
l’aportació emplenada de l’annex 4 a la convocatòria (“Report de la federació esportiva
competent en la Comunitat Valenciana certificant la realitat, nivell i dates de l’esdeveniment”).
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10.4. ESMENA DE DEFECTES TROBATS EN LA SOL·LICITUD
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan instructor les examinarà i podrà
realitzar d’ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, coneixement i
comprovació de les dades en virtut dels quals s’ha de pronunciar la resolució, especialment
recaptant actualització de les dades pressupostàries o un avanç de la seua execució. Quan
s’observe que la sol·licitud no reunix els requisits o manca d’algun document preceptiu, es
requerirà l’interessat, per mitjans electrònics, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils
esmene el defecte o a aporte la documentació requerida, amb la indicació expressa que, si així
no ho fa, es tindria per desistida la sol·licitud, amb una resolució prèvia dictada en els termes de
l’art. 21 de la LPACAP.
11. VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS I PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Les ajudes convocades s’han d’atorgar en règim de concurrència competitiva segons la
valoració que, de la documentació presentada, duga a terme la Comissió Tècnica en aplicació
dels criteris establits en l’apartat 11.2.
El valor en euros de l’ajuda atribuïda a cada “punt” s’obtindrà, per a cada àmbit o categoria de
projecte, dividint la dotació financera total assignada a cada àmbit en l’apartat sisé entre la suma
total de punts que atorgats per la CTV als projectes que, dins de la mateixa categoria, hagen
obtingut almenys un punt.
Obtingut este càlcul, l’assignació econòmica a proposar serà el resultat de multiplicar el nombre
de punts obtinguts per cada projecte pel respectiu valor econòmic del punt, amb el límit
quantitatiu de l’apartat sisé.
El valor en euros de l’ajuda atribuïda a cada “punt” s’obtindrà, de forma diferenciada en cada
àmbit (oficial, escolar, tots i totes, esdeveniments), per a cadascuna de les entitats o projectes
d’esdeveniments, dividint la dotació financera total de la línia, entre la suma total de punts que
hagen sigut atorgats per la Comissió Tècnica a totes les entitats que hagen obtingut almenys un
punt en la seua valoració.
11.1. COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ (CTV)
Una Comissió Tècnica de Valoració (CTV) serà l’òrgan competent per a l’examen i qualificació
de les sol·licituds, integrada pels cinc membres següents:
- El gerent de l’Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal (OAM FDM) de València,
que la presidirà.
17

- El cap del Servici Esportiu de l’OAM FDM o tècnic del servici en qui delegue.
- Dos tècnics del Servici Esportiu del OAM FDM, en què un actue com secretari o secretària.
- La cap del Servici d’Esports de l’Ajuntament o tècnic del servici en qui delegue.
La Comissió actuarà com a òrgan col·legiat en els termes dels arts. 15 i següents de la Llei
40/2015, de 1r d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), analitzarà les sol·licituds,
les baremarà en aplicació dels criteris de valoració establits en esta convocatòria, i elaborarà
amb les puntuacions una relació ordenada de beneficiaris, al costat de la respectiva quantia
d’ajuda a atorgar a cadascun segons la puntuació obtinguda, que elevarà, com a proposta de
resolució, a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València dins del límit de crèdit
disponible. La Junta de Govern Local resoldrà sobre l’atorgament de les subvencions i les seues
quanties.
11.2. CRITERIS DE VALORACIÓ I SISTEMA DE PONDERACIÓ
El sistema de valoració atorga una puntuació a cada projecte segons els criteris següents:
11.2.1. COMUNS: Un primer bloc d’estes criteris i sistema de valoració és aplicable, amb
caràcter comú, a tots els àmbits d’actuació.
11.2.2. ESPECÍFICS: Un segon bloc recull criteris específics aplicables als projectes de “Esport
per a tothom”, “Esport de competició oficial” i“Esdeveniments esportius 2022”.
11.2.1. CRITERIS I SISTEMA DE VALORACIÓ COMUNS
11.2.1.a. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA (màxim 45 punts)
11.2.1.a.1. Nombre de participants (màxim 11 punts):
En projectes de “Esport en edat escolar, Esport per a tothom i de competició oficial”:
- Fins a 20 participants: 1 punt.
- Entre 21-40 participants: 2 punts.
- De 41 a 60 participants: 3 punts.
- Per cada tram de 20 participants addicionals als 60: 1 punt.
En “Esdeveniments esportius 2022”:
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- De 250 a 500 participants (6 punts).
- De 501 a 1.000 participants (8 punts).
- Més de 1.000 participants (11 punts).
11.2.1.a.2. Nombre de participants femenines (màxim 4 punts):
- Quan suposen fins al 10% sobre el total de participants: 1 punt.
- Entre el 10,01-25% dels participants: 2 punts.
- Entre el 25,01-50% dels participants: 3 punts.
- Per damunt del 50% dels participants: 4 punts.
11.2.1.a.3. Percentatge de persones amb reconeixement formal de diversitat funcional i/o en
situació de risc d’exclusió social sobre el total de participants (màxim 4 punts):
- Entre el 0,1-5% de participants: 1 punt.
- Entre el 5,01-10% de participants: 2 punts.
- Entre el 10,01-50% de participants: 3 punts.
- Més del 50% de participants: 4 punts.
11.2.1.a.4. Ràtio de voluntaris/as majors de 16 anys en tasques organitzatives i auxiliars per
núm. de participants (només quan l’entitat acredite trobar-se inscrita en el Registre de
Voluntariat de la Comunitat Valenciana i aportació el compromís individual de voluntariat
subscrit a este efecte entre l’entitat i l’interessat). Màxim 2 punts:
- Si es disposa d’un voluntari per cada 21-30 participants: 0,5 punts.
- Si es disposa d’un voluntari per cada 11-20 participants: 1 punt.
- Si es disposa d’un voluntari per cada 1-10 participants: 2 punts.
11.2.1.a.5. Antiguitat de l’entitat, acreditable per mitjà d’un certificat del Registre oficial en què
haja d’estar inscrita pel seu objecte: 0,1 punt per cada dos anys (máximo 2 puntos).
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11.2.1.a.6. Experiència prèvia de l’entitat en el desenvolupament d’activitats de la mateixa
tipologia, acreditable per qualsevol mena de mitjà (memòries, guardons, almanac, material
gràfic, sonor, audiovisual…): 0,2 punts per cada any d’experiència acreditat (màxim 2 punts).
11.2.1.a.7. Nombre de membres amb dret a vot en l’assemblea de l’entitat (fins a 2 punts):
- Fins a 25 membres: 0,5 punts.
- De 26 a 50 membres: 1 punt.
- De 51 a 75 membres: 1,5 punts.
- Més de 75 membres: 2 punts.
11.2.1.a.8. Percentatge de dones en l’òrgan de direcció de l’entitat (màxim 3 punts):
- Quan representen entre el 20 i 30% dels membres de l’equip directiu: 1 punt.
- Quan representen entre el 30,01% i 45% dels membres de l’equip directiu: 2 punts.
- Per damunt del 45,01% dels membres de l’equip directiu: 3 punts.
11.2.1,a.9. Esports de modalitat olímpica: 10 punts
11.2.1.a.10. Esports autòctons i jocs tradicionals (arts. 45-47 Llei 2/2011, de l’esport i l’activitat
Física de la CV): 5 punts.
11.2.1.b. PERSONAL TÈCNIC (màxim 10 punts, podent cada persona obtindre puntuació per
només un dels dos epígrafs següents):
11.2.1.b.1. Tècnics esportius assignats al projecte amb titulació oficial (màxim 5 punts)
- Per cada titulat oficial com a tècnic esportiu en la respectiva modalitat: 1 punt.
- Per cada tècnic esportiu amb grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFD) o
titulació equivalent: 2 punts.
11.2.1.b.2. Direcció tècnica del projecte (màxim 5 punts)
- Personal de suport a la Direcció amb titulació oficial:
- Per cada tècnic esportiu en la respectiva modalitat: 0,5 punts.
- Per cada TAFAD o tècnic Superior: 1 punt.
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- Director/coordinador llicenciat o grau en CAFD: 3 punts.
11.2.1.c. MITJANS MATERIALS (màxim 5 punts):
11.2.1.c.1. Adequació del material (màxim 2,5 punts)
- Adequació del material a l’especificitat de l’activitat: fins a 1 punt
- Nombre d’elements de material 1x1 (un per participant): fins a 1,5 punts
11.2.1.c.2. Adequació de la instal·lació a l’activitat (màxim 2,5 punts)
- Especificitat i qualitat de la instal·lació disponible: fins a 1 punt.
- Proporcionalitat núm. participants/espai disponible: fins a 1,5 punts.
11.2.1.d. MITJANS DIDÀCTICS I DE PROGRAMACIÓ (màxim 45 punts)
11.2.1.d.1. Adaptació dels mitjans a les característiques d’els participants (màx. 25 punts)
- Adaptació als objectius formulats: fins a 5 punts.
- Qualitat de continguts: fins a 5 punts.
- Qualitat metodològica: fins a 5 punts.
- Fases organitzatives i àrees d’actuació: fins a 5 punts.
- Qualitat del sistema d’avaluació: fins a 5 punts.
11.2.1.d.2. Ràtios de tècnic per nombre d’esportistes participants (màxim 5 punts)
- En activitats individuals, un tècnic per cada 6-10 participants: 5 punts.
- En col·lectives, per tècnic per al rang 10-20 participants: 5 punts.
Cada tram dels valors anteriors que excedisca en un 20% el límit màxim de la ràtio penalitzarà
l’avaluació del projecte en –1 punt.
11.2.1.d.3. Orientació específica a la transmissió de valors en l’esport (màxim 5 punts)
- Prou orientat a la transmissió de valors: fins a 2 punts.
- Bastant orientat a la transmissió de valors: de 2,1 a 3 punts.
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- Molt orientat a la transmissió de valors: de 3,1 a 5 punts.
11.2.1.d.4. Avaluació de la millora del desenvolupament personal dels participants (màxim 5
punts)
- Valoració senzilla i objectiva dels resultats obtinguts: fins a 1 punt.
- Avaluació en memòria interna sense ser explícita per als participants o tutors: de 1,1 a 3 punts.
- Avaluació i informació a tutors/participants amb butlletí personalitzat que reflectisca evolució
i resultats obtinguts coherents amb els objectius educatius i esportius: de 3,1 a 5 punts.
11.2.1.d.5. Autoavaluació del projecte, amb atenció als resultats esperats (màx. 5 punts)
- Valoració senzilla i objectiva de resultats obtinguts pel projecte: 1 punt.
- Memòria descriptiva i avaluació del projecte, amb reflex del procés seguit: 3 punts.
- Memòria descriptiva dels resultats i avaluació del procés i dels professors en funció dels
objectius proposats: 5 punts.
11.2.1.e. DURADA DEL PROJECTE (criteri no aplicable a ED 2022). Màxim 5 punts:
- Entre un i dos mesos: 1 punt.
- Superior a dos i inferior a sis: 2 punts.
- Superior a sis i inferior a nou: 3 punts.
- Superior a nou i inferior a dotze: 4 punts.
- Dotze mesos complets: 5 punts.
11.2.1.f. ASPECTES SOCIALS (màxim 25 punts)
11.2.1.f.1. Beques i ajudes atorgades per la sol·licitant als participants (màxim 3 punts)
- Entre el 2-4% de participants percep beques o ajudes de la sol·licitant: 1 punt.
- Entre el 4,01-10% de participants percep beques o ajudes de la sol·licitant: 2 punts.
- Més del 10% de participants percep beques o ajudes de la sol·licitant: 3 punts.
11.2.1.f.2. Contractes de personal que intervé directament en el projecte (màxim 4 punts)
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- Del 15 al 30% del personal té de contracte laboral: 1 punt.
- Del 30,01 al 60% del personal té de contracte laboral: 2 punts.
- Del 60,01 al 99,99% del personal té de contracte laboral: 3 punts.
- Tot el personal té contracte laboral, inclòs el coordinador, director o equivalent: 4 punts.
11.2.1.f.3. Accions de difusió (màxim 2 punts)
- Falques publicitàries, cartelleria i semblants: fins a 1 punt.
- Per cada xarxa social en la qual tinga activitat l’entitat: 0,2 punts (màxim 1 punt).
- Per cada web de l’entitat i/o blog actius: 1 punt.
11.2.1.f.4. Grau de bilingüisme (valencià-castellà) emprat en la comunicació: fins a 4 punts.
- S’utilitza el valencià i el castellà en la comunicació interna: 1 punt.
- S’utilitza el valencià i el castellà en la comunicació externa: 2 punts.
- S’utilitza el valencià i el castellà en la comunicació interna i externa: 4 punts.
11.2.1.f.5. “Tria’n eixos cinc” (programa municipal d’esport de qualitat i contra la violència),
fins a un límit de 10 punts:
- Entitat formalment adherida al Programa: 3 punts.
- Entitat adherida participant en les activitats del Programa a la finalització del termini de
presentació de sol·licituds: 1 punt per activitat.
11.2.1.f.6. “Esports al barri” (programa de promoció municipal de l’esport en els barris de la
ciutat): 2 punts per cada jornada en què l’entitat acredite haver participat durant l’anualitat 2020
(límit 20 punts).
11.2.2. CRITERIS I SISTEMES DE VALORACIÓ ESPECÍFICS
11.2.2.1. ESPORT PER A TOTHOM (MÀXIM 9 PUNTS)
11.2.2.1.a. Nombre de participants majors de 65 anys (màxim 4 punts):
- Fins al 10% dels participants: 1 punt.
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- Entre 10,01-25% dels participants: 2 punts.
- Entre 25,01-50% dels participants: 3 punts.
- Més del 50% dels participants: 4 punts.
11.2.2.1.b. Orientació de l’activitat a la promoció i protecció de la salut (màxim 5 punts):
- Prou orientat a la salut: 1 punt.
- Bastant orientat a la salut: 3 punts.
- Molt orientat a la salut: 5 punts.
11.2.2.2. ESPORT DE COMPETICIÓ OFICIAL: RESULTATS ESPORTIUS (MÀXIM 15
PUNTS)
11.2.2.2.a. RESULTATS ESPORTIUS EN MODALITATS D’EQUIP
11.2.2.2.a.1. Resultats d’equip reeixits en la temporada anterior (màxim 5 punts)
- Si el primer equip es va classificar entre els 5 primers de la competició oficial: 3,5 punts.
- Si el primer equip es va classificar entre els llocs 6é-10é de la competició oficial: 2 punts.
- Per cada jugador o jugadora de l’equip que haja participat amb la selecció espanyola: 1 punt.
11.2.2.2.a.2. Nivell competitiu del primer equip en la temporada corrent (màx. 10 punts):
- Participa en competicions d’àmbit provincial: 3 punts
- Participa en competicions d’àmbit autonòmic: 4 punts
- Participa en altres categories nacionals 6 punts
- Participa en competicions de la màxima categoria estatal: 8 punts
- Participa en competicions internacionals: 10 punts
11.2.2.2.b. RESULTATS ESPORTIUS EN MODALITATS INDIVIDUALS
11.2.2.2.b.1. Resultats individuals obtinguts en la temporada anterior (màxim 5 punts):
- Per cada esportista que ha participat amb la selecció espanyola: 1 punt
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- Entre 2 i 4 esportistes s’han classificat entre els 5 primers de la competició oficial: 3 punts.
- Almenys 5 esportistes s’han classificar entre els 5 primers de la competició oficial: 5 punts.
11.2.2.2.b.2. Nivell esportiu individual en la temporada corrent (màxim 10 punts)
- Entre 1 i 4 esportistes participen en competicions d’àmbit provincial: 3 punts.
- Almenys 5 esportistes participen en competicions d’àmbit provincial: 4 punts.
- Entre 1 i 4 esportistes participen en competicions d’àmbit autonòmic CV: 5 punts.
- Almenys 5 esportistes participen en competicions d’àmbit autonòmic CV: 6 punts.
- Entre 1 i 4 esportistes participen en competicions d’àmbit estatal: 7 punts.
- Almenys 5 esportistes participen en competicions d’àmbit estatal: 8 punts.
- Entre 1 i 4 esportistes participen en competicions d’àmbit internacional: 9 punts.
- Almenys 5 esportistes participen en competicions d’àmbit internacional: 10 punts.
11.2.2.3 ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 2022
11.2.2.3.a. ASPECTES TÈCNICS (MÀXIM 55 PUNTS)
11.2.2.3.a.1. Caràcter oficial/no oficial de l’esdeveniment (màxim 20 punts):
11.2.2.3.a.1.1. Esdeveniments de competició oficial federada
- Autonòmic absolut: 6 punts.
- Autonòmic reste categories: 3 punts.
- Estatal absolut: 8 punts.
- Estatal resta de categories: 4 punts.
- Internacional absolut: 15 punts.
- Internacional reste categories: 5 punts.
Addicionalment, segons la seua fase:
- Classificatòria: 2 punts.
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- Final: 5 punts.
11.2.2.3.a.1.2. Esdeveniments de caràcter no oficial no federat
- Autonòmic absolut: 2 punts.
- Autonòmic reste categories: 1 punt.
- Estatal absolut: 4 punts.
- Estatal resta de categories: 2 punts.
- Internacional absolut: 6 punts.
- Internacional reste categories: 3 punts.
11.2.2.3.a.1.3. Esport adaptat i inclusiu de persones amb diversitat funcional (màx. 5 punts):
- Esdeveniment amb prova adaptada: 3 punts.
- Esdeveniment de prova adaptada: 5 punts.
11.2.2.3.a.1.4. Nombre de participants no residents en la Comunitat Valenciana: màxim 5 punts
(acreditable amb la inscripció formal de l’última edició duta a terme, quan l’esdeveniment no
s’haja realitzat a la data de la sol·licitud d’ajuda).
- Quan representen del 6 al 10% del total de participants: 2 punts.
- Quan representen del 10,01 al 15% del total de participants: 3 punts.
- Quan representen del 15,01 al 25%: 4 punts.
- Quan representen més del 25% del total de participants: 5 punts.
11.2.2.3.a.1.5. Nombre de països representats: 1 punt per país, fins a un màxim de 20 (quan
l’esdeveniment no s’haja realitzat a la data de la sol·licitud d’ajuda, serà acreditable amb la
inscripció de l’última edició celebrada).
11.2.2.3.a.1.6. Caràcter benèfic/solidari de l’esdeveniment: 1 punt per cada 2.000,00€ destinats
a causes d’esta tipologia (donacions legalment acreditades): Màxim 5 punts.
12. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
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La justificació per la beneficiària del compliment de les condicions imposades i dels objectius
establits en la resolució de concessió es durà a terme en la modalitat de compte justificatiu
simplificat de la despesa realitzada presentada en el termini màxim d’un mes, a comptar de
l’endemà al de publicació de l’acord de concessió (o al de finalització d’activitats assenyalat en
la sol·licitud, si fora posterior a la publicació de l’acord).
Solament quan circumstàncies sobrevingudes i prou acreditades impediren presentar la
justificació en l’indicat termini es podrà atorgar, a sol·licitud de l’interessat i sempre amb
caràcter previ a la finalització del termini de justificació, una ampliació d’este que no excedisca
de la seua meitat, sempre que amb això no es perjudiquen drets de tercers.
Transcorregut el termini de justificació sense haver-se presentat la documentació completa i
adequada, es requerirà a la beneficiària perquè ho faça en el termini addicional i improrrogable
de 15 dies hàbils. L’expiració d’esta ampliació de termini sense haver-la presentat completa
comportarà l’exigència de reintegrament de les quantitats no degudament justificades i altres
responsabilitats de la LGS, sense que puga la presentació de la justificació en els 15 dies
addicionals eximir a la beneficiària de les sancions que poguera implicar l’extemporaneïtat.
Quan s’aprecie l’existència de defectes corregibles en la justificació presentada, es posarà en
coneixement de l’interessat, i se li concedirà un termini de 10 dies per a corregir-la (art. 71
RLGS).
12.1. COMPTE JUSTIFICATIU
La documentació justificativa a presentar per a cada projecte constarà dels dos annexos
següents, que acompanyaran, emplenats en suport PDF, la instància electrònica de presentació.
Aquests models normalitzats són d’ús obligatori de conformitat amb l’art. 66.6 de la LPACAP.
No s’acceptaran formats ni suports diferents.
12.1.1. ANNEX 5: MEMÒRIA D’ACTUACIÓ JUSTIFICATIVA del compliment de les
condicions imposades en la resolució de concessió, amb reflex i balanç de les activitats
realitzades, els resultats obtinguts, la seua avaluació sobre la programació inicial, les mesures de
difusió que en compliment de l’obligació 8.1a haja realitzat el beneficiari, i un sumari de
conclusions.
La memòria ha d’acompanyar un document PDF amb les proves gràfiques de les mesures de
difusió adoptades.
12.1.2. ANNEX 6: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE
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Aquest document consta de:
12.1.2.a. RELACIÓ CLASSIFICADA D’INGRESSOS I DESPESES, en la qual es llistarà la
TOTALITAT de conceptes d’ingrés, i de despesa o obligació incorreguts en el projecte.
Els ingressos reflectiran inexcusablement, en les caselles corresponents, tant l’import de
subvenció concedida pel Servici d’Esports de l’Ajuntament de València, com els de qualssevol
altres ajudes en el seu cas reconegudes al projecte, amb indicació de la seua procedència. Quan
les activitats hagen estat finançades, a més d’amb esta subvenció, amb fons propis o altres
ajudes o recursos, had’indicar-se en la justificació l’import i procedència.
Les despeses es justificaran amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el
tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa. En la relació classificada de les despeses s’haurà
d’indicar si l’IVA és o no deduïble i, en cas afirmatiu, el percentatge de deducció segons les
normes per a les entitats sense finalitat lucrativa en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’IVA.
12.1.2.b. BALANÇ FINAL DEL PROJECTE, on es resumixen, agrupats per tipologies, tots els
ingressos i despeses, assenyalant les desviacions en el seu cas produïdes sobre el pressupost
inicial que es va presentar com a annex 2 a la sol·licitud.
12.1.3. En cas de romanents no aplicats, CARTA DE PAGAMENT del seu reintegrament
incloent els corresponents interessos generats.
12.2. REGLES DE JUSTIFICACIÓ
12.2.1a. La data d’emissió de les factures i altres justificants de despesa no podrà ser anterior al
1r de juny de 2021 ni posterior a la de 31 de desembre de 2022 i hauran de trobar-se pagats al
dia de finalització del respectiu termini de justificació de l’ajuda.
Cada document justificatiu de despesa (factura, RNT, RLC...) estarà acompanyat del seu
corresponent justificant de pagament: tiquets (inclosos els de datàfon), justificants de
transferència/extractes de compte bancari (ressenyant l’operació concreta si és una llista),
rebuts, segells de pagament a la vista estampats en el mateix document d’obligació...
12.2.2a. Quan els documents d’obligació tinguen la forma de factura, hauran d’ajustar el seu
contingut al que es disposa en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació
(Reial decret 1619/2012) o normativa equivalent.
12.2.3a. Rendiments del treball:
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- Personal assalariat: la RNT (relació nominal de treballadors, abans TC2) n’hi ha prou per a
l’acreditació de la despesa, havent d’anar acompanyada, per a la justificació del pagament
efectiu, dels documents d’ingrés de quantitats davant la AEAT i la TGSS.
- Personal no assalariat: Liquidació que reflectisca la retenció per IRPF i el corresponent
justificant de liquidació i ingrés de les quantitats davant la AEAT.
- Els pagaments per dietes i assignacions per a despeses de locomoció i despeses normals de
manutenció i estada, a tenor de l’art. 9 del RD 439/2007 (Reglament de l’IRPF), només estan
exempts de gravamen quan es reporten a favor de personal subjecte a relació laboral amb el
beneficiari.
12.2.4t. Activitats professionals: Factura que reflectisca l’IVA, la retenció per IRPF i justificant
de liquidació i ingrés de les quantitats davant la AEAT.
12.2.5é. Les despeses reembossades, per les entitats inscrites en el Registre de Voluntariat de la
CV, al personal voluntari en els termes previstos en l’acord d’incorporació es justificaran
mitjançant l’aportació dels justificants de pagament efectiu (i, si pot ser, del document
d’obligació emés a nom del voluntari o voluntària, o al de l’entitat preferiblement). La relació
quantificada haurà d’acompanyar una Declaració Responsable del propi voluntari o voluntària,
per la qual testimonie la realitat de les despeses, la necessitat i vinculació a les tasques de
voluntariat, que ha sufragat i que els han estat posteriorment abonats per l’entitat.
12.3. COMPROVACIÓ
Rebuda la documentació justificativa, l’òrgan concedent ha d everificar una mostra de
justificants de despesa que permeta obtindre evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la
subvenció, de la manera següent:
a) S’han de verificar tots els justificants que superen individualment el 25 per 100 de l’import
de la subvenció concedida.
b) De la resta dels justificants es comprovarà una mostra d’elements que almenys supose el
percentatge següent respecte del nombre d’elements del total dels presentats:
- Si el nombre de justificants és inferior o igual a deu: 100%.
- Si el nombre de justificants és superior a deu i inferior o igual a vint: 70%.
- Si el nombre de justificants és superior a vint i inferior o igual a cinquanta: 40%.
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- Si el nombre de justificants és superior a cinquanta i inferior o igual a cent: 30%.
-Si el nombre de justificants és superior a 100: 20%.
13. PAGAMENT, MINORACIÓ I REINTEGRAMENT DE QUANTITATS. RÈGIM
SANCIONADOR
13.1. PROCEDIMENT DE PAGAMENT. BESTRETES
Publicat l’acord de concessió de la subvenció, les entitats beneficiàries tindran dret al cobrament
del 100% de l’import total de l’ajuda en concepte de pagament anticipat. Si es tracten les
beneficiàries d’entitats sense finalitat lucrativa, resten exonerades de presentar garantia prèvia a
este cobrament anticipat (art. 42 RGS).
13.2. MINORACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
En cap cas l’import de la subvenció concedida no pot superar, només o en concurrència amb
altres ajudes, ingressos o recursos, el cost del projecte subvencionat. Si es produïra un excés de
finançament respecte al cost del projecte, el beneficiari ha de reintegrar-lo juntament amb els
interessos de demora, unint les cartes de pagament a la corresponent justificació. No obstant
això, quan siga l’Ajuntament de València el que advertisca l’excés de finançament, ha d’exigir
el reintegrament per l’import total de l’excés, fins al límit de la subvenció atorgada per este.
13.3. REINTEGRAMENT DE QUANTITATS
13.3.1. Són causes d’obligació de reintegrament de quantitats indegudament percebudes les
establides en els articles 36 i 37 de la LGS i la resta de normativa aplicable, en particular:
a) L’excés de finançament respecte del cost del projecte.
b) L’obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles
que ho hagueren impedit.
c) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció del
comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
d) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient.
e) Incompliment de l’obligació d’adoptar les obligades mesures de difusió.
f) La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
financer, incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents
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quan d’això es derive la impossibilitat de verificar l’ocupació donada als fons percebuts, el
compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents
de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals.
g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, i també dels
compromisos per estes assumits amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afecten
o es referisquen a la manera en què s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat,
executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
h) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris i dels
compromisos que assumixen amb la concessió de la subvenció diferents dels anteriors, quan
d’això es derive la impossibilitat de verificar l’ocupació donada als fons percebuts, el
compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents
de qualssevol Administracions o ens públics o privats, estatals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals.
13.3.2. La devolució voluntària, sense requeriment de l’Administració, de les quantitats
indegudament percebudes, es farà per mitjà d’una autoliquidació a tramitar pel beneficiari
davant la pàgina web de l’Ajuntament de València, seguint la ruta:
www.valencia.es  Hisenda  Tributs  Autoliquidació d’impostos  Reintegrament
subvencions  Autoliquidar
https://www.valencia.es/apps/siga-portal/view/pantallas/portal.jsf?lang=va
Inserits les dades identificatives de caràcter personal, per al “càlcul de la quota” se seleccionarà
“01903 Esports” en el desplegable, el camp “nom de la convocatòria” s’emplenarà amb
“Projectes esportius València 2021-22” + el número d’expedient del beneficiari, i com a “data
de pagament de la subvenció”, la del dia exacte en què este es va rebre en el compte bancari del
beneficiari.
13.3.3. En tot cas, els interessos de demora es calcularan per l’Administració, de manera
separada, sobre l’import principal indegudament percebut, i pels períodes següents:
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a. En els reintegraments voluntaris, pels dies transcorreguts entre la recepció de la quantitat
indeguda en el compte del beneficiari i el de l’autoliquidació del reintegrament davant la web
municipal (amb pagament efectuat).
b. Si es tramitara d’ofici per l’Administració, pels dies transcorreguts entre la recepció de la
quantitat indeguda en el compte del beneficiari i l’acord de procedència del seu reintegrament.
13.4. RÈGIM SANCIONADOR
Seran aplicable els arts. 52 i següents de la Llei general de subvencions.
Constituïx infracció greu (art. 57 LGS) la manca de justificació de l’ocupació donada als fons
rebuts una vegada transcorregut el termini establit per a la seua presentació, i pot ser sancionada
(art. 62.1 LGS) amb multa pecuniària proporcional del punt al doble de la quantitat
indegudament obtinguda, aplicada o no justificada.
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