
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A
ESPORTISTES D'ELIT I PROMESES D'ONDA EXERCICI 2020

1. Objecte

L'objecte  d'aquestes  bases és  la  regulació  de la  convocatòria  i  concessió,  en règim de
concurrència competitiva, d'ajudes econòmiques dirigides a esportistes d'Onda que, durant
l'exercici  de  2020,  hagen  obtingut  la  condició  d'esportista  d'elit  o  promeses  segons  els
resultats  de l'any  2019 per  resolució  del  corresponent  organisme públic,  amb la finalitat
d'ajudar a sufragar les despeses federatives, de desplaçament als llocs d'entrenament i/o
competició  i  material  esportiu  específic  per  al  desenvolupament  de  la  seua  modalitat
esportiva. 

2. Règim jurídic

El que es preveu en aquestes bases; en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions;  en  el  RD  887/2006,  de  21  de  juliol,  que  aprova  el  reglament  de
desenvolupament de la citada llei; en l'Ordenança general de subvencions que va aprovar el
Ple el 30 de gener de 2006 (publicada en el BOP número 31, de 14 de març de 2006), i en
les Bases d'execució del Pressupost municipal per a l'exercici de 2020.
Així  com  el  que  es  preveu  en  el  Decret  13/2006,  de  20  de  gener,  del  Consell  de  la
Generalitat, sobre esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i la Resolució del 31 de març
i correccions posteriors d'aquesta resolució, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport,
per la qual s'elabora la llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2020,
corresponent a resultats esportius de l'any 2019. 

3. Finançament de les activitats subvencionades

Per a atendre aquesta convocatòria l'Ajuntament destina un import global màxim de 12.000
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2020 340 48001 (RC 2.2020.1.09013), del
vigent Pressupost municipal per a l'exercici de 2020.
En funció del nombre de sol·licituds presentades i de la categoria dels sol·licitants, s'ajustarà
la  dotació  econòmica  total  de  manera  equitativa,  atenent  criteris  esportius  establits  en
l'article 10. Sobre l'ajuda econòmica resultant, l'Ajuntament practicarà la retenció d'IRPF que
corresponga d'acord amb la normativa tributària aplicable.

4. Beneficiaris

S'estableixen dues categories: 

Categoria A.- Esportistes d'elit
S'entén com a esportistes d'elit Categoria A aquells que hagen sigut reconeguts oficialment
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com a tal per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport o pel Consejo Superior de Deportes.
Podran sol·licitar les ajudes regulades en aquestes bases en la Categoria A els esportistes
que hagen obtingut la condició d'esportista d'elit l'any 2020, segons els resultats de l'any
2019.

Categoria B.- Promeses
S'entén com a esportistes promeses Categoria B aquells que sense estar reconeguts en la
Categoria  A  hagen  participat,  almenys,  en  algun  torneig  o  campionat  de  categoria
internacional o nacional en la temporada passada, reconegut oficialment per la Federació
esportiva corresponent segons els resultats de l'any 2019. 
No es contemplarà la participació d'un esportista que haja aconseguit els mèrits presentats
pertanyent a l'estructura d'un club esportiu local que tinga concedida subvenció a entitats
esportives locals o tinga signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Onda durant
l'exercici 2020, sempre que haja tingut suport econòmic directe a través del club.
      
5. Requisits per a obtindre la condició de beneficiari

• Haver estat empadronat a Onda com a mínim un any durant els últims 5 anys, a
comptar  fins  que  finalitze  el  termini  de  presentació  de  les  sol·licituds,  fet  que
s'acreditarà adjuntant a la sol·licitud un volant d'empadronament col·lectiu amb data
d'alta.

• Presentar la sol·licitud dins del termini i en la forma escaient amb la documentació
requerida. El fet  de presentar-se a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes
bases.

• Tindre un màxim de 25 anys complits abans de la finalització del termini per a la
presentació de les sol·licituds; en el cas de menors de 18 anys no emancipats, la
sol·licitud haurà de signar-la el tutor legal. No serà necessari el que es disposa en
l'apartat anterior en el cas de menors emancipats que visquen  independentment dels
pares o tutors o amb autorització de la persona o institució que els tinga a càrrec seu.

6. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions del beneficiari:

1. Comunicar a l'òrgan concedent quanta informació li siga requerida així com la relativa
a l'obtenció de qualsevol altra subvenció, ajuda,  ingrés o recurs que financen les
activitats subvencionades.

2. Cooperar, a petició de l'Ajuntament, en alguna activitat, com ara, conferència o taula
redona relacionada amb la promoció del seu esport en la localitat  i,  si és el  cas,
inserir  de  manera  visible  en  els  materials  que  utilitze  la  imatge  institucional  de
l'Ajuntament de conformitat amb l’art 18.4 LGS.

3. No estar  incurs en alguna de les circumstàncies o prohibicions per  a obtindre la
condició de beneficiari contingudes en l'article 13 de LGS.
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4. Trobar-se,  tant l'interessat  com el seu representant,  si és el  cas, al  corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries davant la Hisenda local, l’Agència
Tributària i amb la Seguretat Social; pel que fa als dos últims s'acreditarà mitjançant
els certificats corresponents que presentarà el beneficiari.

5. Procedir al reintegrament dels fons percebuts, en els supòsits contemplats en l'article
37 de la Llei general de subvencions.

6. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que puguen realitzar
els òrgans de control competents, aportant quanta informació li  siga requerida en
l'exercici d'aquestes actuacions. 

7. Termini de presentació de les sol·licituds de subvenció

      El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptadors des de
l'endemà  de  la  publicació  de  l'extracte  de  la  convocatòria  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província. 

8. Forma de presentació de sol·licituds de subvenció

Els peticionaris hauran de presentar la documentació següent:

8.1. Sol·licitud de subvenció segons el model normalitzat, el qual haurà d'emplenar-se en
tots els seus apartats i anirà acompanyat de la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del DNI de l'esportista i, si és el cas, del seu representant legal, i
foto esportiva de l'esportista. 
b)  Certificació  expedida  per  l'òrgan  competent  on  es  faça  constar  que  té  la  condició
d'esportista d'elit durant l'any 2020 (en el cas de la Categoria A), o certificació expedida per
l'òrgan competent on es faça constar la participació en competicions de nivell internacional o
nacional l'any 2019 (en el cas de la Categoria B).
c) Volant d'empadronament col·lectiu on conste la data d'alta en la localitat.
d)  Certificats  d'estar  al  corrent  de  pagament  amb  la  Seguretat  Social  i  amb  l'Agència
Tributària.
      
8.2. Presentar, juntament amb la sol·licitud, la fitxa de manteniment de tercers a nom de
l'esportista on consten les seues dades bancàries, l'IBAN i el segell original del banc.

8.3. En el cas que els documents que s'exigeixen en els apartats anteriors ja figuren en
poder d'aquesta Administració, no serà necessària la seua presentació, sempre que es faça
constar la data i l'òrgan o dependència on van ser presentats o, si és el cas, emesos, i que
no hagen transcorregut  més de cinc anys des de la  finalització del  procediment  al  qual
corresponguen.

8.4.  La  documentació  podrà  presentar-se  en  el  SAT  Registre  General  de  l'Ajuntament
d'Onda o per qualsevol dels  procediments establits en l'art.  16.4 de la Llei  39/2015,  d'1
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d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8.5. Si la sol·licitud no reuneix totes les dades exigides o no s'acompanya la totalitat de la
documentació que s'exigeix en aquestes bases, s'instarà al peticionari perquè, en el termini
de deu dies, esmene aquests defectes, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per
desistit de la seua petició, prèvia resolució.

9.  Procediment de concessió
 

• Correspon  al  tècnic  d'Esports  la  instrucció  de  l'expedient  i  la  valoració  de  les
sol·licituds presentades.

• L'òrgan competent per a la concessió d'aquestes ajudes és la Junta de Govern Local
segons l'acord de delegació Decret 1530/2019 d'organització municipal, a proposta
del regidor d'Esports, previ informe de la Comissió informativa de Cultura, Educació i
Esport. 

• El  termini  màxim per  a resoldre  i  notificar  la  resolució del  procediment  no podrà
excedir de 30 dies naturals des que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

• Si venç el termini màxim sense haver-se notificat la resolució expressa, la sol·licitud
de concessió d'aquesta ajuda econòmica es podrà entendre desestimada per silenci
administratiu.

• La  resolució  de  la  concessió  d'aquestes  ajudes  econòmiques  esgota  la  via
administrativa.  Contra  aquesta  es  podran  interposar  els  recursos establits  en els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

• La concessió d'una ajuda a l'empara d'aquestes bases no comportarà cap obligació
per part d'aquest Ajuntament d'atorgar subvenció en exercicis posteriors.

10. Criteris per a la concessió

L'òrgan competent concedirà les subvencions d'acord únicament amb el criteri esportiu:

A.1 Categoria Elit
1. Reconeixement a escala nacional: 10 punts (Consell Superior d'Esports).
2. Reconeixement a escala autonòmica: 

• Nivell A: 8 punts 
• Nivell B: 6 punts 
• Promoció: 4 punts 
• En els tres nivells anteriors es podran sumar les participacions a escala nacional

durant l'any 2019, fins a un màxim de 10 punts (1 punt per participació).

A.2 Categoria Promesa
1. Nombre de participacions a escala nacional: fins a 10 punts (1 punt per participació).

11. Notificació de la resolució
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La resolució del procediment es notificarà als interessats d'acord amb el que es preveu en
l'article  40  de la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú de les
administracions  públiques i  la  pràctica  d'aquesta  notificació  o  publicació  s'ajustarà  a  les
disposicions contingudes en l'article 41 de la citada llei.

12. Justificació de les subvencions

A l'efecte  de  la  subvenció  concedida  es  requereix  la  certificació  emesa  pel  respectiu
organisme  públic  anteriorment  indicada  en  la  base  8.1  b),  juntament  amb  la  resta  de
documentació sol·licitada, i que haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud de subvenció.
Constitueix infracció administrativa l'obtenció de l'ajuda falsejant les condicions requerides
per a la seua concessió o ocultant les que l'hagueren impedida o limitat,  així  com la no
aplicació  de  les  quantitats  rebudes  a  les  finalitats  per  a  les  quals  van  ser  concedides,
sempre que no s'haja procedit a la seua devolució sense previ requeriment.

13.  Circumstàncies  d'alteració  de  les  condicions  tingudes  en  compte  per  a  la
concessió de la subvenció que podran donar lloc a la modificació de la resolució

Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció
podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, en els termes establits en
aquestes bases. L'Ajuntament podrà revocar o reduir les ajudes en qualsevol moment per
causa prèviament justificada. 

14. Publicitat

L'extracte  d'aquestes  bases  es  publicarà  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  (BOP)  i
s'exposarà al costat de les bases en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament
d'Onda http://ajuntament.onda.es, així com en la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS).
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1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES:
1.1. Dades de persona interessada / Datos de la persona interesada

Nom i cognoms de l’esportista / Nombre y apellidos del deportista NIF

1.2. Dades del pare, mare o tutor / Datos del padre, madre o tutor
Nom  i  cognoms  /  Nombre  y  apellidos NIF/DNI Relació/Relación

1.3. Dades a efectes de notificació / Datos a efectos de notificación
Adreça/Dirección Localitat  i  província  /  Localidad  y  provincia CP

Telèfon /  Teléfono FAX  Adreça electrònica / Dirección electrónica

2. EXPOSE / EXPONGO:

Que he tingut coneixement de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a esportistes d'elit i promeses d’Onda i reunisc els requisits
per a obtindre-la 

Que he tenido conocimiento de la convocatoria de ayudas económicas para deportistas de élite y promesas de Onda y reúno los
requisitos necesarios para obtenerla.

3. SOL·LICITE / SOLICITO:

Participar en la convocatòria d’ajudes econòmiques a esportistes d'elit i promeses d'Onda, assumint els compromisos que s’indiquen

en la Llei general de subvencions i en les Bases reguladores d’aquestes ajudes. 

Participar en la convocatoria de ayudas económicas a deportistas de élite y promesas de Onda, asumiendo los compromisos que se

indican en la Ley general de subvenciones y en las Bases reguladoras de estas ayudas.

Categoria Élite /Categoría Elit A                          Categoria Promesa /Categoría Promesa B   

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

   Còpia compulsada del DNI / Copia compulsada del DNI, + foto deportiva del deportista/ Foto esportiva de l’espotista(8.1 a)

  Acreditació o certificació expedida per l'òrgan competent / Acreditación o certificación expedida por órgano competente (8.1 b)

   Empadronament col·lectiu data d'alta / Empadronamiento colectivo fecha de alta (8.1 c)

  Certificats  d'estar  al  corrent  de  pagament  en  l’Agència  Tributaria  i  la  Seguretat  Social  (8.1  d)  Annex  I:  declaració  jurada i
autorització / Certificados de estar al corriente de pago en la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Anexo I: declaración jurada y
autorización

  Imprés bancari de manteniment de tercers a nom de l’esportista beneficiari  /  Impreso bancario mantenimiento de terceros a
nombre del deportista beneficiario (8.2)

Firma:
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Onda,    de/d'    de 2020

 ANNEX I / ANEXO I 

Dades  del/de  la  sol·licitant:  Nom  i  cognoms  /  Datos  del  solicitante:  Nombre  y  apellidos:
 DNI: 

En cas de menors d'edat no emancipats, dades del representant / En caso de menores de edad
no emancipados, datos del representante:

Nom i cognoms del pare, mare o tutor / Nombre y apellidos del padre, madre o tutor:
 DNI:  

DECLARE SOTA PROMESA / JURAMENT:
De conformitat amb el punt 6.3 de les bases reguladores de la concessió d'aquestes ajudes
econòmiques, que no estic  incurs/a en cap de les circumstàncies i  prohibicions previstes en
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). 

De conformitat amb el punt 6.4 de les bases reguladores, que em trobe al corrent del compliment
de les meues obligacions amb la Hisenda local i autoritze a l'Ajuntament de Onda a obtindre, en
el meu nom, el certificat acreditatiu de tal circumstància, d’acord amb el que disposa la LGS.

Declare, així mateix, que   SI /   NO he rebut o sol·licitat subvenció d'un altre organisme o
institució pel mateix concepte: 

DECLARO BAJO PROMESA / JURAMENTO:
De conformidad con el  punto 6.3 de las bases reguladoras de la concesión de esta ayudas
económicas, que no estoy incurso/a en ninguna de las circunstancias y prohibiciones previstas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (LGS).

De conformidad con el punto  6.4 de las bases reguladoras, que me encuentro al corriente del
cumplimiento de mis obligaciones con la Hacienda local y autorizo al Ayuntamiento de Onda
para recabar, en mi nombre, el certificado acreditativo de tal circunstancia de acuerdo con lo
dispuesto en la LGS.

Declaro, así mismo, que   SI /   NO  he recibido o solicitado subvención a otro organismo o
institución por el mismo concepto: 

Firma:
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Onda,  de  de 2020

I. DATOS DEL ACREEDOR / TERCERO. (Se deberá acompañar fotocopia del NIF / NIE)

Nombre o denominación social: NIF / NIE:

Domicilio fiscal:

Localidad               Provincia:   País: CP:

Teléfono:                                                   Correo electrónico:
                 Correo electrónico:

II. DATOS DEL REPRESENTANTE:

Nombre: NIF / NIE:                     

III. ALTA DE DATOS BANCARIOS.

Entidad financiera                                                                              Sucursal

IBAN Internacional Entidad       Oficina DC Número de cuenta

                              

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO

Certifico, a petición de la persona reflejada en “I.  Datos del acreedor/tercero”, que la cuenta que
figura en “III. Alta de datos bancarios” existe y se encuentra abierta a su nombre, a efectos de la
recepción de los pagos que a la misma le vaya a ordenar el Ayuntamiento de Onda.

           POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO

(Sello de la entidad de crédito)

Fecha: Fdo:
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IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE

El solicitante declara que son ciertos los datos bancarios que identifican la cuenta bancaria así como
el resto de datos que se recogen en este documento. El régimen de esta declaración responsable es
el del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Solicita que los pagos que puedan
corresponderle se realicen a través de dicha cuenta bancaria.

(Firma del acreedor o representante)

En                                        , a            de de 

Este documento no surtirá efectos si no ha sido diligenciado por la entidad financiera.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de protección de datos (LO 15/1999), los datos de carácter personal recogidos en este impreso serán
incorporados en un fichero automatizado con la exclusiva finalidad de su uso dentro de este Ayuntamiento. El/La titular de los mismos puede ejercer
su derecho de rectificación o cancelación en los términos de la ley, dirigiéndose al Ayuntamiento de Onda.

INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES

Haurà d'omplir-se i presentar-se aquest imprés sempre que l'interessat inicie la seua relació
amb aquest Ajuntament o quan no l'haguera omplit amb anterioritat, així com quan vulga
canviar  el  compte bancari  a  través  del  qual  desitja  rebre  els  pagaments  que  li  puguen
correspondre.

Deberá cumplimentarse y  presentarse este  impreso siempre que el  interesado inicie  su
relación  con  este  Ayuntamiento  o  bien  cuando  no  lo  hubiera  cumplimentado  con
anterioridad, así como cuando quiera cambiar la cuenta bancaria a través de la cual desea
recibir los pagos que le puedan corresponder.
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