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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

2821

Convocatòria de subvencions pel desenvolupament de l’activitat esportiva dels clubs esportius de
Mallorca 2017

Us comunic que avui, el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, ha dictat la següent resolució
Resolució d’aprovació de la convocatòria de subvencions pel desenvolupament de l’activitat esportiva dels clubs esportius de
Mallorca 2017
BDNS 335881
Antecedents
Vista la memòria justificativa de la cap de Secció de Foment de l’Esport de 9 de gener de 2017, amb el vistiplau de la directora insular
d’Esports.
Atesa l’Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 21 de 18 de
febrer de 2017.
Vist l’informe favorable sobre els aspectes jurídics i l’informe núm. FS-001/17 de data 14/03/2017 de fiscalització prèvia.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/35/974603

Atès el previst a l’apartat g) de l’article 2 del Decret de 10 de juliol de 2015, (BOIB núm. 109 de 18 de juliol), en relació amb el previst a la
base 23.5 de les d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a l’exercici 2017 correspon al vicepresident primer i conseller
executiu de cultura, Patrimoni i Esports l’aprovació d’aquesta convocatòria de subvencions.
Per tot això, dict la següent
Resolució
Primer.- Aprovar la convocatòria de subvencions pel desenvolupament de l’activitat esportiva dels clubs esportius de Mallorca 2017, que
s’annexa a aquesta resolució.
Segon.- Autoritzar la despesa per un import de 150.000,00 €, amb càrrec l’aplicació pressupostària 20 34101 48901 del pressupost de
despeses de Consell de Mallorca per a l’any 2017.
Tercer.- Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria de subvencions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per conducte de la base de
dades nacional de subvencions.
Recursos
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir
de l’endemà de la seva publicació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest conseller executiu o davant la presidència del Consell
Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la
desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén
desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
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de les administracions públiques.

Palma, 16 de març de 2017
El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
Jaume Colom Adrover
Convocatòria de subvencions pel desenvolupament de l’activitat esportiva dels clubs esportius de Mallorca 2017
1. Objecte i finalitat de la convocatòria
Aquesta convocatòria s’aprova d’acord amb l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21 de 18 de febrer de
2017) i el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Subvencions i en el seu defecte s’aplica
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Les ajudes econòmiques d’aquesta convocatòria s’adrecen al desenvolupament de l’activitat esportiva dels clubs esportius de Mallorca.
La finalitat d'aquesta convocatòria és fomentar la pràctica de l’esport, amb la intenció d’impulsar hàbits de vida saludable i apropar l’esport a
la societat mallorquina, especialment als menors en edat escolar.
2. Beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes els clubs esportius mallorquins, d’acord amb l’establert a l’article 44 de la Llei 14/2006, de 17
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, que compleixin les següents condicions:
1.1 Estar legalment constituïts i inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/35/974603

1.2 Tenir esportistes en edat escolar (entre els 6 i 16 anys, nascuts entre l’1/01/2001 i el 31/12/2011) en possessió de la llicència
esportiva expedida per la federació esportiva que correspongui.
1.3 Trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l’AEAT i amb el Consell de
Mallorca. La presentació de la sol·licitud de subvenció, comporta l’autorització del sol·licitant perquè l’òrgan que concedeix la
subvenció obtengui de manera directa l’acreditació de les circumstàncies d’estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la
Seguretat Social i el Consell de Mallorca a través de certificats telemàtics, i en aquest cas el sol·licitant no ha d’aportar el certificació
corresponent. Si el sol·licitant denega expressament el consentiment perquè l’òrgan instructor demani els dits certificats, els ha
d’aportar ell mateix juntament amb la sol·licitud.
1.4 Complir amb totes les condicions per a ser beneficiari previstes a l’article 8 de l’Ordenança General de subvencions del Consell
de Mallorca.
2. Queden exclosos expressament d’aquesta convocatòria:
2.1 Les federacions esportives
2.2 Les Societats Anònimes Esportives, i els clubs que participin en lligues professionals.
2.3 No poden acollir-se a l’ajuda econòmica les entitats en les quals concorre alguna de les prohibicions establertes en l’apartat 2 de
l’article 8 de l’Ordenança General de subvencions del Consell de Mallorca, ni clubs que no es trobin legalment constituïts.
2.4 Els clubs que hagin estat sancionats o condemnats per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó
de sexe o de gènere mitjançant resolució administrativa o sentència judicial ferma.
3. Cada club únicament pot presentar una sol·licitud de subvenció per poder fer front a les diferents despeses originades de la activitat
esportiva del club.
4. En el cas de clubs filials poden sol·licitar l’ajuda cada club filial, sempre que:
4.1 El club filial disposi del seu propi NIF.
4.2 I, les factures que presenti per a ser justificades estiguin a nom del club filial i el pagament d’aquestes es realitzi pel club filial
beneficiari de l’ajuda.
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3. Despeses subvencionables
1. Són despeses subvencionables les realitzades en 2016, pels clubs esportius que reuneixin els requisits esmentats al punt 2 d’aquesta
convocatòria.
Les factures han de ser de data compresa entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016 i han d’estar pagades en el mateix període
esmentat (01/01/2016 i 31/12/2016).
Les despeses subvencionables han de ser assumides per l’entitat beneficiària (factures a nom de l’entitat beneficiària i abonades per l’entitat
beneficiària).
L’import de la despeses subvencionades no pot ser superior al valor de mercat.
Les despeses d’assegurances o federatives (llicencies o arbitratges) realitzades en el període assenyalat (01/01/2016-31/12/2016), això és que
estiguin facturades i abonades en dit període, es consideren justificables en la seva totalitat, sempre que el seu objecte sigui per la temporada
esportiva 2015/2016 o 2016/2017.
2. Són subvencionables les despeses derivades de l’adquisició de béns no inventariables, de lloguers i de serveis, que responguin de manera
indubtable a la naturalesa de l’activitat esportiva del club o que siguin necessàries per desenvolupar-la. Els conceptes de les despeses
subvencionades poden ser, entre d’altres, els següents:
2.1 Despeses derivades de l’organització per part del club d’esdeveniments, programes, campionats, tornejos, campus, actuacions,
activitats esportives i diverses activitats de formació de les entitats sol·licitants de la subvenció.
2.2 Roba esportiva específica necessària per al desenvolupament de l’esport.
2.3 Material esportiu fungible específic necessari per al desenvolupament de l’activitat esportiva del club.
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2.4 Despeses federatives dels clubs per conceptes d’arbitratges, llicències, inscripció d’equips o d’altres tipus de despeses exigits per
les federacions.
2.5 Despeses derivades d’allotjament, transport i manutenció d’esportistes, tècnics i directius per assistir a campionats, tornejos o
similars de caràcter autonòmic, nacional o internacional.
2.6 Despeses de subministres com llum, aigua, gas, telèfon, etc.
2.7 Despeses de personal necessàries per al desenvolupament de l’activitat diària del club.
2.8 Trofeus i distincions, sempre que aquesta despesa no estigui subvencionada per una altra línia de subvencions.
2.9 Despeses derivades de serveis d’atenció sanitària, sempre que aquesta despesa no estigui subvencionada per altra línia de
subvencions.
2.10 Despeses derivades de la contractació d’assegurances.
2.11 Despeses de gestories en temes fiscals o laborals.
2.12 Preus públics per la utilització d’instal·lacions esportives públiques.
2.13 Despeses de lloguer d’instal·lacions esportives.
2.14 Adquisició de material sanitari (farmacioles i despeses similars ).
2.15 Comissions bancàries en les operacions dels pagaments que els clubs presentin per justificar.
3. No són despeses subvencionables:
3.1 Interessos deutors dels comptes bancaris
3.2 Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
3.3 Despeses de procediments judicials
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3.4 Material inventariable.
3.5 Despeses de sopars i dinars d’inauguracions, cloendes o altres celebracions. Les despeses d’avituallament (alimentació i
hidratació durant els esdeveniments), són subvencionables si responen a la naturalesa de l’activitat esportiva subvencionada (campus,
curses, ...).
3.6 Premis en metàl·lic per a les persones participants.
4. Crèdit pressupostari
Durant l’exercici pressupostari 2017, es destina la quantitat de 150.000,00 euros a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 20 34101 48901.
5. Règim de la concessió
El procediment de concessió de la subvenció previst en aquesta convocatòria es fa mitjançant concurrència competitiva de totes les
sol·licituds que compleixin els requisits exigits.
Les sol·licituds que compleixin els requisits es subvencionaran segons les normes establertes en el punt 10 d’aquesta convocatòria.
L’import de la subvenció serà un import cert, en funció de les normes establertes al punt 10 d’aquesta convocatòria, independentment de
l’import total del pressupost presentat. No obstant això, l’import de la subvenció mai serà superior a l’import d’aquest pressupost .
Abans d’abonar-se la subvenció, el beneficiari haurà de justificar l’import de la subvenció concedida. En cas contrari, se li reduirà la
subvenció en la part no justificada adientment d’acord amb els requisits establerts en aquesta convocatòria.
6. Presentació de sol·licituds

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/35/974603

1. El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte d’aquesta
convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si el darrer dia és inhàbil, s’entén prorrogat fins el primer dia hàbil següent.
2. Les sol·licituds s’han de dirigir a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, i es poden presentar, a qualsevol terminal del
Registre del Consell de Mallorca. Així mateix, també es poden presentar als llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En el cas que la sol·licitud es presenti en un lloc diferent als registres del Consell de Mallorca s’ha de remetre un fax (971173747) o un
correu electrònic (esportadm@conselldemallorca.net) a la Direcció Insular d’Esports amb la còpia del document de sol·licitud presentant,
amb l’objecte de que l’òrgan instructor tengui coneixement de la presentació de dita sol·licitud.
3. Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en aquesta convocatòria, l’òrgan instructor ha de requerir la persona interessada perquè
l’esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud,
amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
7. Formalització de sol·licituds
1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant els models annexes, i han de contenir les dades necessàries per identificar l’entitat
sol·licitant i la persona que la representa. Aquests models annexes es troben a l’abast dels interessats als webs: «www.conselldemallorca.net i
www.esportbasemallorca.net».
2. La documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud és la següent:
2.1 (CE1) Model de sol·licitud.
2.2 (CE2) Projecte d’activitat i despeses del club per a les quals se sol·licita l’ajuda econòmica realitzades durant el període
subvencionable, 01/01/2016 i el 31/12/2016.
S’ha de fer esment a les activitats realitzades pels nins i nines que practiquen l’esport a través del club, els mitjans humans i els
materials que han hagut de menester per dur-lo a terme, les dates de realització, les entitats públiques o privades que col·laboren amb
el club, assenyalant si s’ha rebut qualque subvenció econòmica o en espècie per a les despeses del club per a les quals se sol·licita
aquesta ajuda econòmica.
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Així mateix s’han explicar i detallar les despeses que es presenten per a ser subvencionades.
Declaració què l’entitat sol·licitant no rep cap més ajuda pel mateix concepte, o l’import de l’ajuda rebuda o sol·licitada amb relació
al total.
2.3 (CE3) Certificat de la Federació esportiva de les Illes Balears, on s’acrediti el nombre de llicències federatives (balear o
nacional), d’esportistes en edat escolar del club (nascuts entre l’1/01/2001 i el 31/12/2011), expedides per la federació esportiva que
correspongui, durant la temporada esportiva 2015/2016 o temporada 2016, en funció dels calendaris de cada federació. S’exclouen
les llicències que tenguin una vigència inferior a un mes.
2.4 (CE4) Certificat bancari normalitzat, que acrediti el compte corrent o la llibreta en què s’ha d’ingressar l’import de la subvenció.
El titular d’aquest compte ha de ser l’entitat beneficiària. No cal presentar el certificat bancari, si l’entitat sol·licitant s’ha acreditat en
anteriors convocatòries de subvencions del Consell de Mallorca. Cal tornar a presentar el certificat bancari si des del darrer any s’ha
produït alguna modificació de les dades bancàries de l’entitat beneficiària.
2.5 Si s’escau, documentació acreditativa de la titulació dels tècnics del club. (S’han d’adjuntar amb la sol·licitud còpia dels títols del
personal tècnic. En cas contrari no es valorarà aquest aspecte).
2.6 Si s’escau, documentació acreditativa de que el club ha de pagar el lloguer d’instal·lacions per a desenvolupar la seva activitat
esportiva (s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud almenys una factura i el corresponent justificant de pagament de la mateixa per aquest
concepte. En cas contrari no es valorarà aquest aspecte).
2.7 Fotocòpia del CIF de l’entitat sol·licitant.
2.8 Fotocòpia del NIF, NIE, o passaport del/ de la president/a que signa la sol·licitud.
2.9 Documentació acreditativa de la representació en virtut de la qual actua la persona que signa la sol·licitud. (Resolució de la
Direcció General d’Esports on s’esmenti aquest extrem, còpia de l’acta de nomenament o certificat de vigència del càrrec emès per
la persona que ostenti la secretaria del club o altra documentació que acrediti dit extrem).
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No cal presentar els documents assenyalats als punts 2.7, 2.8 i 2.9 si es troben en poder del Consell de Mallorca. En aquest cas s’ha
d’assenyalar la data i l’òrgan o dependència en que varen ser presentats.
8.

Òrgan instructor, comissió avaluadora i òrgan competent per resoldre

1. L’òrgan instructor és el secretari tècnic o secretària tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports. L’òrgan instructor
desenvoluparà les activitats d’instrucció detallades a l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca.
L’òrgan instructor pot sol·licitar al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears que acrediti que els clubs esportius sol·licitants hi estan
inscrits. La presentació de la sol·licitud suposa que el club esportiu autoritza al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears a realitzar
aquest tràmit.
2. La comissió avaluadora estudiarà les sol·licituds i les puntuarà d’acord amb el que disposa el punt 10 d’aquesta convocatòria. La
Comissió avaluadora es composa dels membres següents:
Presidenta: la senyora Margalida Portells Sastre, directora insular d’Esports, o el seu substitut, el senyor Francesc Miralles Mascaró,
vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports.
Secretari: (amb veu però sense vot) el senyor Carlos Rosselló Mena, cap de la secció jurídica de la Direcció Insular d’Esports, o el seu
substitut, el senyor Miquel Seguí Jaume, tècnic de gestió econòmica de la Direcció Insular d’Esports.
Tres Vocals:
El senyor Miquel Roca Jaume, cap del servei d’esport base, o el seu substitut, el senyor Nicolás Vidal Miró, tècnic de la Direcció
Insular d’Esports.
La senyora Rosa Maria Guillén Ripoll, cap de secció de foment de l’esport, o el seu substitut, el senyor Biel Gili Nadal, tècnic de la
Direcció Insular d’Esports.
El senyor Raül Llopart Reimann, cap de secció d’esport base, o el seu substitut el senyor Jesús Macarro López, tècnic de la Direcció
Insular d’Esports.
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3. L’òrgan instructor formularà a proposta de la comissió avaluadora, la proposta de concessió que s’ha de trametre a la intervenció general
del Consell de Mallorca perquè la fiscalitzi prèviament.
La proposta de concessió ha de contenir les sol·licituds admeses, denegades i desestimades, amb indicació del nom, CIF i import proposat.
Una vegada fiscalitzada, la proposta s’ha d’elevar al vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports perquè resolgui
les concessions de les subvencions. Aquesta resolució es notificarà als interessats mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
9. Criteris objectius que regeixen l’atorgament i quantia de les subvencions
1. El procediment per concedir la subvenció previst en aquesta convocatòria s’ha de fer mitjançant concurrència competitiva de totes les
sol·licituds que compleixin els requisits exigits.
La subvenció concedida serà un import cert, en funció dels punts obtingut d’acord amb el que estableix aquest punt 10, independentment de
l’import total del projecte presentat. No obstant això, l’import de la subvenció mai serà superior a l’import d’aquest ni a 2.999,99 €.
La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència competitiva, objectivitat, igualtat i
no discriminació, i s’ha de resoldre segons aquests criteris.
2. Per establir la puntuació de les sol·licituds presentades, els criteris de valoració per resoldre la convocatòria seran els següents:
2.1 Número de llicències federatives (balear o nacional), d’esportistes en edat escolar del club (nascuts entre l’1/01/2001 i el
31/12/2011), expedides per la federació esportiva que correspongui, durant la temporada esportiva 2015/2016 o temporada 2016, en
funció dels calendaris de cada federació.
S’exclouen les llicències que tenguin una vigència inferior a un mes.
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Es puntuarà d’acord amb la taula següent:
Núm. de llicències federatives

Equivalència en punts

0 a 15

1

16 a 30

2

31 a 45

3

46 a 60

4

61 a 75

5

76 a 90

6

= > 91

7

2.2 Es concediran 2 punts més si el club té esportistes amb una discapacitat reconeguda per l’òrgan administratiu competent igual o
superior a un 33%.
2.3 Pràctica igualitària. Es valorarà, d’acord amb el previst a la taula següent, la diferència entre el percentatge de nins i el
percentatge de nines (nascuts entre l’1/01/2001 i el 31/12/2011). En el cas que el club tengui dues o més seccions esportives, la
valoració d’aquest aspecte es farà sobre la secció que presenti una major pràctica igualitària.
% diferència entre sexes

Puntuació

>= 0% i <15%

2 punts

>= 15% i < 25%

1,5 punts

>= 25% i < 35%

1punt

>= 35% i < 45%

0,5 punts

>= 45%

0 punts

2.4 Es concediran 2 punts als clubs que tenguin qualque nin o nina, que no aboni cap quota o pagament al club per motius socials,
familiars o econòmics. Aquest aspecte s’acreditarà mitjançant declaració responsable del club beneficiari en la sol·licitud.
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2.5 Es concedirà 1 punt als clubs que tenguin dues o més seccions esportives amb infants en edat escolar amb llicència federativa en
almenys en dues d’aquestes seccions. Aquest fet s’acreditarà mitjançant la presentació dels documents CE3 de les diferents
federacions.
2.6 Es concedirà 1 punt als clubs que per desenvolupar la seva activitat esportiva hagin de pagar pel lloguer d’instal·lacions. Per
concedir aquest punt, l’entitat haurà d’assenyalar a la sol·licitud aquest fet i presentar almenys una factura i el corresponent
justificant de pagament de la mateixa del període subvencionable. En el cas que no s’aporti dita documentació acreditativa no es
valorarà aquest aspecte.
2.7 Titulació dels tècnics de l’entitat. Es valorarà la titulació del personal tècnic del club inscrit en la temporada 2015-16 o 2016 (fins
a 4 punts com a màxim). Aquest fet s’acreditarà mitjançant declaració del club i còpia dels títols del personal tècnic a que es refereixi
la declaració que es presentarà amb la sol·licitud. En el cas que no s’aporti dita documentació acreditativa no es valorarà aquest
aspecte.
2.7.1 Es valorarà amb 2 punts per cada Llicenciat o grau en educació física o en ciències de l’activitat física i l’esport, tècnic
esportiu de nivell 3, tècnic federatiu nivell 3, regulat pel RD 1363/2007, de 24 d’octubre(BOE nº 268 de 8 de novembre del
2007).
2.7.2 Es valorarà amb 1,5 per cada mestre d’educació física, grau en educació infantil menció educació física, tècnic esportiu
de nivell 2, tècnic federatiu nivell 2, regulat pel RD 1363/2007, de 24 d’octubre(BOE nº 268 de 8 de novembre del 2007).
2.7.3 Es valorarà amb 1 punt per cada Tècnic en Animació d’Activitats Físico-Esportives (TAFAD), tècnic esportiu de nivell
1, tècnic federatiu nivell 1, regulat pel RD 1363/2007, de 24 d’octubre(BOE nº 268 de 8 de novembre del 2007).
2.7.4 Es valorarà amb 0,5 punts per cada conductor en activitats físiques en medi natural, iniciador esportiu per alguna de les
federacions esportives inscrites en el registre de les Illes Balears o monitor d’activitats de temps lliure infantils i juvenils
regulat pel Decret 129/2005, de 16 de desembre (BOIB núm. 192 de 24 de desembre del 2005).
3. Les dades sobre els esportistes federats del club, s’acreditaran mitjançant certificat de la federació esportiva corresponent, d’acord amb el
model CE3, que es presentarà en el moment de sol·licitar la subvenció.
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4. La puntuació obtinguda per projecte no pot ser superior a 19 punts.
5. Per determinar l’import de la subvenció, s’ha d’aplicar el procediment següent:
5.1 En el cas que el crèdit assignat en aquesta convocatòria (150.000,00 €) sigui suficient per concedir la totalitat de les subvencions
sol·licitades per les entitats que compleixin els requisits per accedir-hi, es concedirà a cada entitat la quantia sol·licitada, sempre que
no superi els 2.999,99 € . En cas contrari, es determinarà l’import de la subvenció a concedir a cada entitat d’acord amb el que
disposen els punts següents.
5.2 Repartiment inicial mínim. Es concediran 250,00 € a totes les sol·licituds de subvenció que compleixin els requisits per a ser
beneficiari, llevat que el pressupost presentat o ajuda sol·licitada sigui inferior a 250,00 €.
En el cas que no es pugui aplicar el previst en aquest punt 5.2 per resultar inferior el crèdit assignat en aquesta convocatòria
(150.000,00 €) al resultat de multiplicar els 250,00 € pel nombre d’entitats beneficiàries d’aquestes ajudes, no s’aplicarà aquest
repartiment inicial mínim previst en aquest punt 5.2.
5.3 Se sumarà el nombre de punts obtinguts per totes les sol·licituds que compleixen els requisits prevists a la convocatòria per
accedir-hi.
5.4 Es dividirà l’import que resulti de la diferència entre el crèdit assignat en aquesta convocatòria (150.000,00 €) i la quantia que
resulti d’aplicar el previst al punt 5.2, entre el nombre total de punts, per obtenir el valor en euros de cada punt.
5.5 Es multiplicarà el valor en euros de cada punt per la puntuació obtinguda pel club sol·licitant. Aquesta quantia se sumarà a la
quantia concedida en aplicació del punt 5.2.
5.6 La subvenció màxima concedida no pot ser superior a 2.999,99 €.
5.7 Es limitarà l’import de la subvenció a concedir si l’import de subvenció que demana el club és inferior a la quantia resultant de
les operacions anteriors.
5.8 Si s’escau, el crèdit sobrant derivat de les limitacions esmentades als punts anteriors, es repartirà proporcionalment segons la
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puntuació obtinguda entre els altres beneficiaris les sol·licituds dels quals no estiguin limitades pels supòsits anteriorment
assenyalats.
10. Justificació i abonament de la subvenció
1. Les entitats beneficiàries han de presentar la documentació justificativa en el termini de vint dies hàbils dies des de l’endemà d’haver-se
notificat la concessió de la subvenció.
2. Abans d’abonar-se la subvenció, el beneficiari haurà de justificar l’import del pressupost presentat. Atès que es tracta de subvencions
d’import cert inferiors a 3.000,00 €, no s’aplicarà la reducció prevista al paràgraf quart de l’article 24.1 de l’Ordenança General de
Subvencions del Consell, sempre que l’entitat justifiqui correctament almenys l’import de la subvenció concedida. En el cas que la
justificació correctament presentada sigui per un import inferior a la subvenció concedida, únicament es podrà abonar a l’entitat beneficiària
l’import correctament justificat.
3. La justificació es farà mitjançant la presentació d’un compte justificatiu amb aportació de justificants, d’acord amb el previst a l’article 39
de l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca. El compte justificatiu s’ha de presentar d’acord amb els models adjunts
(CE5 i CE6) i inclou:
3.1 Una memòria d’actuacions justificativa de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i el compliment de les condicions
imposades a la concessió de la subvenció, inclosa la de la publicitat de la subvenció, signada pel beneficiari.
3.2 Una memòria econòmica justificativa (model CE5 i CE6) de les despeses realitzades.
La relació classificada de les despeses (CE6) s’ha de presentar en paper i en format .doc o .odt, al correu electrònic a
esportadm@conselldemallorca.net
4. Si s’aporten factures amb retenció d’IRPF al prestador del servei, s’ha de presentar, juntament amb la factura, el model 111 i la
documentació que justifiqui el pagament de l’impost. Si no s’aporta el model 111 únicament s’entendrà justificat l’import de la factura amb la
deducció de la quantia de l’IRPF.
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5. Per justificar el cost brut de les despeses de personal, s’han d’aportar les nòmines, els documents TC1 i TC2, el model 111 i documentació
acreditativa del cost patronal del treballador amb els corresponents justificants de pagament.
Si únicament s’aporten nòmines i els justificants del seu pagament s’entendrà justificada la quantia corresponent al líquid de les nòmines.
11. Documentació acreditativa del pagament de les despeses justificades
La documentació acreditativa dels pagaments presentats per justificar la subvenció, es detalla a l’article 48 de l’Ordenança General de
Subvencions del Consell de Mallorca, en funció de la forma en que s’ha realitzat el pagament.
12 . Notificació de la concessió i termini per resoldre
La notificació es practicarà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb el previst a l’article 45.1.b) de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.
El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar-lo és de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima les persones interessades per a entendre desestimada, per
silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció.
13. Comunicació de dades a la base de dades nacional de subvencions
El Consell de Mallorca, en compliment del previst als article 19.2 de l’Ordenança de Subvencions del Consell de Mallorca, remetrà a la base
de dades nacional de subvencions informació sobre aquesta convocatòria i de les resolucions de concessió que es derivin i es publicarà en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears per conducte d’aquesta base de dades.
14. Règim de recursos
La resolució per la qual es concedeixen o deneguen les ajudes d’aquesta convocatòria no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el
recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la seva publicació. El recurs es pot interposar formalment davant
aquest conseller executiu o davant la presidència del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l.
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Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la
desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén
desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta.
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No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
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CE1
espai per a registre

Sol·licitud de subvenció per al desenvolupament de l’activitat esportiva dels clubs esportius de Mallorca
DADES DEL CLUB SOL·LICITANT

Núm. Inscripció Registre entitats esportives I.B.

Nom del club
Adreça per a
notificacions
Email
Nom del president/a del club
Persona de contacte

CIF
C.P.
Població

Telèfons de contacte

Marcar amb una creu en cas afirmatiu:
En nom del club al qual represent DECLAR que el club té ______ nins o nines, que no abonen cap quota o pagament al club per motius
socials, familiars o econòmics.
En nom del club al qual represent DECLAR que el club ha de pagar el lloguer d’instal·lacions per poder desenvolupar la seva activitat
esportiva (adjunt factura/es i justificant/s de pagament de la/les mateixa/es del període subvencionable).
En nom del club al qual represent DECLAR que el club disposa dels tècnics amb la titulació assenyalada: (adjunt còpia dels títols del
personal tècnic assenyalat)
Titulació

Núm

Llicenciat o grau en educació física o en ciències de l’activitat física i l’esport, tècnic esportiu de nivell 3, tècnic federatiu nivell 3, regulat
pel RD 1363/2007.
Mestre d’educació física, grau en educació infantil menció educació física, tècnic esportiu de nivell 2, tècnic federatiu nivell 2, regulat
pel RD 1363/2007
Tècnic en Animació d’Activitats Físico-Esportives (TAFAD), tècnic esportiu de nivell 1, tècnic federatiu nivell 1, regulat pel RD 1363/2007
Conductor en activitats físiques en medi natural, iniciador esportiu per alguna de les federacions esportives inscrites en el registre de
les Illes Balears o monitor d’activitats de temps lliure infantils i juvenils regulat pel Decret 129/2005

__
__
__
__
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Juntament amb el document de sol·licitud adjunt:
(CE2) Projecte explicatiu de les despeses del club per a les quals se sol·licita l’ajuda econòmica realitzades durant el període subvencionable, 01/01/2016 i
el 31/12/2016.
(CE3) Certificat de la Federació esportiva de les Illes Balears, on s’acrediti el nombre de llicències federatives.
(CE4) Certificat bancari normalitzat. No cal presentar-ho si ja s’ha acreditat anteriorment i no ha canviat.
Fotocòpia del CIF de l’entitat sol·licitant.
Fotocòpia del NIF, NIE, o passaport del/ de la president/a que signa la sol·licitud.
Documentació acreditativa de la representació.
Si s’escau, documentació acreditativa del lloguer d’instal·lacions.
Si s’escau, documentació acreditativa de la titulació dels tècnics del club.
No es presenta el CIF de l’entitat, el NIF/NIE/Passaport de la persona representant o de la documentació acreditativa de la representació atès que està en
possessió del Consell de Mallorca en l’expedient __________________________________________, presentat dia __________________________ en el Departament ____
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________).

DECLARACIONS
Marcar amb una creu en cas afirmatiu:
En nom del club al qual represent DECLAR que no incorre en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions que es
recullen en l’art. 8 de l’Ordenança General de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21 de 18/02/2017)
En nom del club al qual represent DECLAR que el club no ha estat sancionat o condemnat en els darrers tres anys per haver exercit o
tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere mitjançant resolució administrativa o sentència
judicial ferma.

Palma, ________________ d ___________________________ de 2017
(Signatura del president o presidenta del club)

DIRECCIÓ INSULAR D’ESPORTS. DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS. CONSELL DE MALLORCA
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CE2

Projecte d’activitats i despeses del club
1. DADES DEL CLUB.

Heu de fer una descripció del club amb indicació de la tipologia dels esportistes que practiquen l’esport a través del
club, especificant edats, sexe, categories, nombre d’equips del club, activitats realitzades pels nins i nines (en edat escolar) que practiquen l’esport a
través del club, els mitjans humans i els materials que han hagut de menester per dur-lo a terme, les dates de realització.

2. EXPLICACIÓ DE LES DESPESES QUE ES PRESENTEN PER SER SUBVENCIONADES.

Heu d’explicar cada despesa

presentada per a ser subvencionada de les relacionades al punt 3.

3. RELACIÓ DE DESPESES QUE ES PRESENTEN PER SER SUBVENCIONADES
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Concepte de despesa

Data factura
(Ha de ser de 2016)

Import de la subvenció que sol·licita:

Data pagament
(Ha d’estar abonada
en 2016)

€

Forma pagament

Import

Obligatori emplenar

4. ALTRES SUBVENCIONS REBUDES O INGRESSOS PER A LES MATEIXES DESPESES PER A LES QUALS ES
DEMANA AQUESTA SUBVENCIÓ
a) Ha percebut una subvenció per les despeses presentades següents:

Administració subvencionadora

Import subvenció

TOTAL
b) No ha percebut cap subvenció: (Marcar amb una creu si pertoca)

En nom del club al qual represent, declar que el club no ha percebut cap subvenció o ingrés per les
despeses que es presenten ara per ser subvencionades.
Signatura del president o de la presidenta:

____________, ____, de ____________________de 2017
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Certificat Federació

Jo,

_________________________________________,

amb

NIF

________________,

com

a

___________________ de la Federació ____________________________ CERTIFIC que el club
_____________________________________________ , va tenir durant la darrera temporada
esportiva finalitzada, els següents nins i nines amb llicència federativa de vigència igual
o superior a un mes (nacional o balear) nascuts entre l’1/01/2001 i el 31/12/2011 segons
es detalla a continuació :

Nombre total de nins: _________

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/35/974603

Nombre total de nines: _________

Nombre total de nins/es que tenen una discapacitat reconeguda igual o superior al 33
%: _______ (aquests/es nins/es s’han de comptabilitzar també al nombre total de nins/es)

Palma, _____ de ________________ de 2017
(firma i segell de la federació)
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SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS
DADES PERCEPTOR:
N.I.F. PERCEPTOR

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL
ADREÇA

LOCALITAT
TELÈFON

PROVÍNCIA

CODI POSTAL
FAX

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/35/974603

DADES BANCÀRIES:
ENTITAT BANCÀRIA/SUCURSAL
IBAN

BANC

OFICINA

BIC
COMPTE NÚM

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al c/c o a la
llibreta oberta a nom meu.

___________, _________________________________de 2017
CERTIFICAT DE CONFORMITAT
DE L’ENTITAT BANCÀRIA
Aquestes dades coincideixen amb les
que consten en aquesta oficina.
El/La director/a - El /La delegat /da

El/La perceptor/a

Signat: ..........................
(Segell de l’Entitat Bancària)
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s’incorporen en fitxers
propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del
Departament d’Hisenda i Funció Pública de la Corporació
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(Nom

i

llinatges)...............................................................…....………………….,

amb

NIF…….......................…,

en

representació del club ........................... ..............................., amb CIF ...........................,
DECLAR
1. Que les despeses detallades per a la concessió de la subvenció (detallades al document CE2) s’han
realitzat.
2. Que la subvenció s’aplica a les despeses a la finalitat per a la qual es va concedir i que no supera (amb
les subvencions i altres ingressos concurrents) el cost del projecte subvencionat.
3. Que adjunt la relació de despeses i ingressos que integren el pressupost sol·licitat. Que adjunt una
relació de totes les factures i/o documents justificatius, així com els justificants dels seus pagaments,
per import total de ...........................€, que corresponen sense cap dubte a l’activitat subvencionada.
4. Que aquest compte justificatiu abasta la realització completa de les despeses subvencionades i conté
la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat, i s’adjunten els justificants de la
despesa de l’activitat subvencionada
5. Que totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són vertaderes i correctes.
6. Que el club al qual represent es troba al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat social, de
les obligacions tributàries amb l’AEAT i amb el Consell de Mallorca.
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7. Que les factures presentades per justificar la subvenció no superen el valor de mercat.
8. Marcau una de les dues declaracions:
Que de les factures presentades per a justificar la subvenció es recuperarà o
compensarà l’IVA (Relacionau al quadre les factures de les quals es recuperarà o compensarà l’IVA)
Proveïdor

Núm. factura

Data factura

Import

Que de les factures presentades per a justificar la subvenció no es recuperarà ni es
compensarà l’IVA

Signatura del/la president/a:
Nom i llinatges:

__________________, ______ de _____________________de 2017
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Concepte de despesa

Proveïdor

TOTAL

Núm. Factura/ justificant Data factura

Data pagament

Forma pagament

Import

CE6
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__________________, ______ de _____________________de 2017

Signatura del/la president/a:
Nom i llinatges:

Declar que les factures no s’han presentat ni es presentaran per altres subvencions. En el cas que es presentin per rebre altres subvencions cal
aportar documentació informativa sobre aquest fet.

Declar que pel sufragar les despeses subvencionades, únicament hem tingut l’ajuda corresponent a la subvenció del Consell de Mallorca.

Total ingressos

2) Relació de subvencions rebudes (únicament omplir si s’han rebut altres subvencions per a sufragar les mateixes despeses per a les quals es sol·licita la
subvenció. En cas que no s’hagin obtingut més subvencions que la subvenció del Consell de Mallorca, heu de marcar les caselles corresponents al peu)
Concepte/patrocinador/entitat subvencionadora
Import

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Núm

1) RELACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES

(aquest document CE6 s’ha d’enviar també en format .doc o .odt a l’adreça esportadm@conselldemallorca.net)

Relació de despeses i ingressos de la subvenció.
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