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BASES REGULADORES DELS PROCEDIMENTS PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS ESPORTIVES QUE REALITZIN 
LES ASSOCIACIONS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE AL BERGUEDÀ 
 
 
1.- Objecte  
Aquestes bases són d’aplicació als procediments de concessió de subvencions en règim de 
competència competitiva del Consell Comarcal del Berguedà i tenen com a objecte establir els 
requisits i el procediment per atorgar subvencions a les activitats esportives realitzades per 
associacions i entitats sense ànim de lucre a la comarca del Berguedà, durant l’any natural o 
exercici a què faci referència la corresponent convocatòria. 
 
 
2.- Beneficiaris  
Poden ser beneficiaris de les subvencions entitats i associacions legalment constituïdes i inscrites 
en el registre corresponent, i sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions de 
contractar contingudes a l’article 13 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, Llei General de 
Subvencions (LGS).  
 
Caldrà acreditar-se amb una còpia de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de 
l’entitat inscrita al registre corresponent i una declaració jurada de no estar afectada per cap de 
les prohibicions de l’article 13 de la LGS.  
 
Aquestes hauran de realitzar projectes o activitats al Berguedà relacionades en l’àmbit esportiu. 
Projectes que tinguin com a objectiu principal potenciar les activitats esportives que es realitzen 
al Berguedà, especialment les que tenen de manera intrínseca un impacte significatiu i un abast 
d’actuació supralocal.  
 
La regulació de cada àmbit es troba en els annexos d’aquestes bases. 
 
 
3.- Requisits i incompatibilitats 
Les entitats o associacions sense ànim de lucre que vulguin presentar una sol·licitud de subvenció 
caldrà que estiguin inscrites en el registre corresponent. 
Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions que els sol·licitants hagin pogut 
demanar per a la mateixa finalitat, sempre que no superin el 100% del cost de l’activitat 
subvencionada. L’atorgament de la subvenció compromet al beneficiari a comunicar al Consell 
l’obtenció d’altres subvencions públiques o privades ja atorgades o atorgades amb posterioritat.  
Cada entitat podrà presentar un màxim d’un projecte.  
 
 
4.- Quantia  
La dotació pressupostària és la indicada a la convocatòria. 
 
L’import màxim de la subvenció podrà arribar al 100% del pressupost de l’activitat presentada a 
la convocatòria en els casos que es consideri pertinent. L’import màxim de la subvenció serà de 
6.000€, i no s’acceptaran projectes per un valor de menys de 600€.  
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La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de la subvenció exigible per 
poder considerar acomplert l’objecte i finalitat de la subvenció és de la totalitat de la subvenció 
atorgada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total o parcial de la 
subvenció atorgada.  
 
En el supòsit que, un cop resolta la concessió de les subvencions i en el transcurs de l’exercici 
pressupostari, s’alliberés crèdit en alguna de les categories a causa de la renuncia (total o parcial) 
a la subvenció per part d’alguna entitat o associació, es podrà incrementar l’import concedit a 
alguna de les sol·licituds, sense necessitat de fer una nova convocatòria, d’acord amb els criteris 
de valoració i procediment establerts en aquestes bases. 
 
 
5.- Despeses subvencionables 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de 
l’activitat objecte de la subvenció, resulti estrictament necessària, es faci en les condicions que 
determinin aquestes bases i efectivament pagada dins de l’any natural de concessió de la 
subvenció.  
 
Es considera despesa subvencionable l’IVA en la part que la persona beneficiària no pugui 
recuperar o compensar. També són subvencionables les despeses de personal acreditades amb les 
nòmines corresponents.  
 
No seran subvencionables les despeses següents: 

- Sortides, viatges o intercanvis no vinculats directament a l’activitat o projecte presentat. 

- Àpats, dietes i despeses de manutenció no vinculats directament a l’activitat. 

- Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles. 

 
6.- Sol·licituds i documentació 
Les sol·licituds i la documentació requerida en aquestes bases s’hauran de presentar al registre 
general del Consell Comarcal del Berguedà per via telemàtica a través del portal 
www.bergueda.cat, sens perjudici del que estableix en la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.  
 
La presentació de la sol·licitud significa la plena acceptació d’aquestes bases. 
  
Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran en el model normalitzat que estarà a disposició dels 
interessat a la web del Consell i que inclourà la següent informació:  
 

- Dades del sol·licitant.  
- Dades de l’entitat sol·licitant.  
- Projecte, segons model normalitzat.  
- Documentació complementària.  
- Declaració jurada de la persona sol·licitant  
- Declaració de que, en cas de rebre subvenció, aquesta serà comptabilitzada adequadament 

als llibres interns de l’entitat 
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En el cas que els documents ja es trobin en poder del Consell Comarcal del Berguedà, en aplicació 
del que preveu l’article 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la 
persona sol·licitant segons la qual no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la 
sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació. 
 
 
7.- Termini de presentació  
El termini de presentació s’ha d’establir en la convocatòria corresponent, que serà publicada per 
extracte BOP de Barcelona. 
 
 
8.- Criteris de valoració  
Veure Annexos. 
 
 
9.- Procediment de concessió 
Les subvencions s’atorgaran segons règim de concurrència competitiva d’acord amb allò establert 
en aquestes bases i en l’ordenança general del Consell Comarcal aprovada pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió de data 18 de desembre de 2013. 
 
L’òrgan instructor és l’Àrea d’Esports. Una Comissió de valoració formada per una representació 
de tècnics/es del Consell Comarcal del Berguedà avaluaran les sol·licituds d’acord amb els criteris 
d’aquestes bases. 
  
Un cop avaluades les sol·licituds, el mateix òrgan farà la proposta provisional i el Consell de 
Presidència del Consell Comarcal aprovarà la proposta definitiva de concessió de les subvencions.  
 
 
10.- Inadmissió i desistiment 
L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que 
estableix la convocatòria comporta la inadmissió de la sol·licitud, així com la manca de 
presentació de qualsevol dels documents o la manca d’esmena dels requisits esmenables, dins el 
termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ. 
 
 
11.- Resolució i publicació  
El Consell de Presidència del Consell Comarcal del Berguedà ha de resoldre en el termini màxim 
de 2 mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.  
 
La publicació o notificació individual de l’acord no exhaureix la via administrativa i que es pot 
interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de la publicació o notificació.  
 
 
12.- Publicitat  
El Consell Comarcal del Berguedà donarà publicitat de les subvencions atorgades per al 
coneixement general de la ciutadania mitjançant l’exposició d’una relació al web del Consell 
Comarcal i altres vies. 
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Els beneficiaris hauran d’incloure el logotip del Consell Comarcal del Berguedà en tot material 
gràfic relacionat amb l’activitat subvencionada.  
 
 
13.- Justificació 
Els beneficiaris hauran de justificar les subvencions rebudes aportant els models normalitzats que 
estaran a disposició dels interessat a la web del Consell Comarcal:  
 

- Memòria d’actuació justificativa dels compliments de les condicions imposades en la 
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts.  

- Relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat.  
- Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 

subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.  
- Factures que s’utilitzin per justificar la subvenció.  
- Justificació de fer constar l’anagrama del Consell Comarcal en el material que servirà de 

difusió de l’activitat.  

El termini de justificació finalitzarà tres mesos després de finalitzar el termini d’execució marcat 
a la convocatòria. 
 
L’import a justificar serà l’import concedit. En cas de no poder justificar la quantitat atorgada, la 
subvenció es tornarà a calcular i serà proporcional a l’import justificat.  
 
En els casos que no es justifiqui degudament la subvenció, aquesta serà revocada.  
 
 
14.- Forma de pagament  
El pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació correcta de les justificacions de 
l’activitat subvencionada, màxim 30 dies després de la finalització del termini de justificació. No 
hi haurà la possibilitat de realitzar el pagament de bestretes. 
 
Si l’import justificat és inferior a l’import de la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del 
Berguedà, el Consell podrà ajustar i disminuir la subvenció concedida.  
 
 
15.- Acceptació de la subvenció 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes, a partir de 
la recepció de l’acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions.  
 
 
16.- Causes de reintegrament  
Els beneficiaris que hagin percebut la subvenció falsejant la documentació o condicions exigides, 
amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió per incompliment total o parcial de 
l’objectiu de l’activitat; per incompliment dels terminis de justificació; per resistència o 
obstrucció en les actuacions de comprovació i control financer i altres, estaran obligats al 
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reintegrament íntegre de la subvenció, sense perjudici de les altres responsabilitats que es puguin 
ocasionar. 

 
17.- Causes de revocació  
Són causes de revocació de les subvencions les que es preveuen en els articles 99 i 100 del Text 
refós de la Llei de finances públiques aprovat mitjançant Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre; l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l’incompliment dels requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística.  
 
 
18.- Comprovació i control  
El Consell Comarcal del Berguedà és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació de la 
realització de l’activitat subvencionada, d’acord amb la finalitat i els requisits previstos a la 
convocatòria, les bases reguladores de les subvencions i a la resta de normativa que és d’aplicació.  
 
 
Berga, octubre de 2022 
 
 
 
ANNEX 1 
Subvencions per a projectes esportius 
 
Objectius: Potenciar les activitats esportives que es realitzin al Berguedà, especialment les que 
tenen de manera intrínseca un impacte significatiu i un abast d’actuació supralocal. 
 
Criteris de valoració: 
 

- Compromís amb el territori i impacte del projecte a nivell supramunicipal. (35 punts) 
- Interès comarcal del projecte per la seva repercussió a nivell turístic i difusió de la marca 

territorial de la comarca. (30 punts) 
- Qualitat tècnica del projecte. (10 punts)  
- Activitats de promoció de l’esport a la natura, valoritzant l’entorn que ofereix la comarca. 

(10 punts) 
- Consolidació del projecte a la comarca. (10 punts) 
- Pressupost: solvència i correlació entre pressupost i qualitat del projecte. (5 punts) 

 
La puntuació mínima per rebre un ajut és de 60 punts. Els projectes seran subvencionats 
proporcionalment a la seva puntuació.  
 
La presentació d’un projecte a la convocatòria no implica l’atorgament d’un ajut ja que dependrà 
de l’avaluació d’aquest projecte segons els criteris establerts en les bases.  


