
EDICTE

Aprovació de les Bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de subvencions
relatives a activitats esportives i de foment de l’esport per a l’exercici 2022.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Muro, en sessió ordinària celebrada el 3 d'octubre de 2022,
va adoptar el següent acord:

PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de subvencions
relatives a activitats esportives i de foment de l’esport per a l’exercici 2022 en els termes següents:

SEGON. Autoritzar la despesa de  55.200,00 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 3410.48900
del Pressupost General de despeses per al 2022.

TERCER. Publicar les Bases al BOIB, al tauler d’edictes i a la pàgina web de la Corporació.

BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE  SUBVENCIONS
RELATIVES  A  ACTIVITATS  ESPORTIVES  I  DE  FOMENT  DE  L’ESPORT  PER  A
L’EXERCICI 2022.

D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i les bases d’execució del
pressupost  de  l’Ajuntament  de  Muro  per  a  l’exercici  de  2022,  es  convoca  la  concessió  de
subvencions relatives a activitats esportives i de foment de l’esport.

Aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència i objectivitat, així com pels
d’eficàcia en el  compliment dels objectius fixats i eficiència en l’assignació i la utilització dels
recursos públics.

Primera. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts i subvencions econòmiques, que atorga
l'Ajuntament  de Muro per  a  la  realització  de  programes  i  activitats  de  promoció i  participació
esportiva.

Segona. Import i consignació pressupostària

Per a les subvencions que regulen aquestes bases es destina un import màxim de 55.200,00 €, a
càrrec de l’aplicació pressupostària 3410.48900 del Pressupost General de despeses per al 2022. Es
destinaran 45.200,00 € a entitats esportives i/o associacions esportives locals amb esportistes en
edat escolar, 7.500,00 € a entitats esportives i/o associacions esportives locals sense esportistes en
edat escolar, i 2.500,00 € per a esportistes individuals locals.



Tercera. Beneficiaris

Seran beneficiaris d’aquestes subvencions les persones i/o entitats jurídiques que compleixin els
següents requisits:

A) Requisits  per a entitats  esportives i/o associacions esportives locals amb esportistes en edat
escolar:

Seran subvencionables les activitats físiques esportives realitzades per Clubs, Associacions i entitats
esportives, legalment constituïdes i reconegudes (inscrites en el Registre de la Direcció General
d’Esports i Registre Municipal d’Associacions). I que tinguin esportistes en edat escolar en l'any de
petició de la subvenció i en els 5 darrers anys, amb un mínim del 30 % del gruix del seu teixit humà
esportiu. A no ser, que sigui entitat o associació de nova creació i per tant s'eximeix el requisit dels 5
anys.
No seran objecte de subvenció les activitats  amb caràcter lucratiu,  ni  les despeses destinades a
inversions.
Els Estatuts de l’entitat han de contemplar la pràctica de l’activitat física i/o esportiva.

Seran subvencionables activitats físiques esportives realitzades per Clubs, Associacions i entitats
esportives  que  realitzin  activitats  periòdiques amb  el  Servei  Municipal  d’Esports  o  amb
l’Ajuntament de Muro.

En el  moment de la  sol·licitud no podrà ser beneficiari  d’una altra subvenció per promoure la
mateixa activitat atorgada per altres entitats públiques o privades, amb una quantia superior al 50 %
del seu cost.

B) Requisits per a entitats esportives i/o associacions esportives locals sense esportistes en edat
escolar:

Seran subvencionables les activitats físiques esportives realitzades per Clubs, Associacions i entitats
esportives, legalment constituïdes i reconegudes (inscrites en el Registre de la Direcció General
d’Esports i Registre Municipal d’Associacions).

No seran objecte de subvenció les activitats  amb caràcter lucratiu,  ni  les despeses destinades a
inversions.

Els Estatuts de l’entitat han de contemplar la pràctica de l’activitat física i/o esportiva.

Seran subvencionables activitats físiques esportives realitzades per Clubs, Associacions i entitats
esportives  que  realitzin  activitats  periòdiques amb  el  Servei  Municipal  d’Esports  o  amb
l’Ajuntament de Muro.

En el  moment de la  sol·licitud no podrà ser beneficiari  d’una altra subvenció per promoure la
mateixa activitat atorgada per altres entitats públiques o privades, amb una quantia superior al 50 %
del seu cost.

C) Requisits per a esportistes individuals locals:

Seran subvencionables les activitats esportives realitzades per esportistes individuals que acreditin
ser residents del municipi durant cinc dels darrers dos anys anteriors al de la concessió de l’ajut i
estar  empadronat  al  mateix  en el  moment  d’aprovació  d’aquestes  bases.  En cas  de ser  menors
d’edat, serà necessari el consentiment patern, matern o del tutor legal.



Han de disposar de llicència federativa vigent, per la Federació Balear de la modalitat corresponent.

No estar inhabilitat o tenir sanció federativa per falta greu o sanció per expedient de dopatge.

No tenir cap tipus de llicència professional o similar.

No estar vinculat a una entitat esportiva local que ja sol·licita subvenció.

Quarta. Criteris de distribució

A) Per a entitats esportives i/o associacions esportives locals amb esportistes en edat escolar:

NOMBRE  DE  LLICÈNCIES  ESPORTIVES
90 %
Núm. de participants en escoles esportives
Núm. de llicències de base
Núm de llicències d’adults
Núm de monitors 1r i 2n nivell i núm de delegats
Núm. d’entrenadors nacionals, Mestres/Grau en Mestre EF, cicles formatius AF
Núm. de llicenciats/Grau en CAFE o equivalents
ALTRES
10 %
Projecte d’activitats- Memòria
Difusió de l’activitat esportiva
Concurrència d’altres fonts de finançament
Àmbit territorial de l’activitat subvencionada
Foment de l’Esport Base i realització d’activitats físiques esportives amb l’Ajuntament

El resultat d’aquesta ponderació no podrà superar l’import del pressupost presentat per l’interessat.

Abans de realitzar els  barems s’aplicaran els següents percentatges als  mateixos en funció dels
preus de les activitats i les hores setmanals:

 1 De 10 a 20 € per 2 hores setmanals, o equivalents: 100% del criteri.
 2 De 20 a 30 € per 2 hores setmanals, o equivalents: 75% del criteri.
 3 Més de 30 € per 2 hores setmanals, o equivalents: 50% del criteri.

B) Per a entitats esportives i/o associacions esportives locals sense esportistes en edat escolar:

NOMBRE  DE  LLICÈNCIES  ESPORTIVES
90 %
Núm de llicències d’adults
Núm de monitors 1r i 2n nivell i núm de delegats
Núm. d’entrenadors nacionals, Mestres/Grau en Mestre EF, cicles formatius AF
Núm. de llicenciats/Grau en CAFE o equivalents
ALTRES
10 %
Projecte d’activitats- Memòria



Difusió de l’activitat esportiva
Concurrència d’altres fonts de finançament
Àmbit territorial de l’activitat subvencionada
Foment de l’Esport Base i realització d’activitats físiques esportives amb l’Ajuntament

El resultat d’aquesta ponderació no podrà superar l’import del pressupost presentat per l’interessat.

Abans de realitzar els  barems s’aplicaran els següents percentatges als  mateixos en funció dels
preus de les activitats i les hores setmanals:

 4 De 10 a 20 € per 2 hores setmanals, o equivalents: 100% del criteri.
 5 De 20 a 30 € per 2 hores setmanals, o equivalents: 75% del criteri.
 6 Més de 30 € per 2 hores setmanals, o equivalents: 50% del criteri.

C) Per a esportistes individuals locals: 

– CURRÍCULUM ESPORTIU
– CONCURRÈNCIA D’ALTRES FONTS DE FINANÇAMENT

Cinquena. Documentació a presentar

Una única instància amb la següent documentació:

• A i B) Per a entitats esportives i/o associacions esportives locals:

– Sol·licitud de subvenció, formalitzada mitjançant instància dirigida a l’Il·lm. Sr. Batle de
l’Ajuntament de Muro.
– S’haurà d’acompanyar la instància amb:

1 Número de registre de l’entitat en el registre general de la DGE o documentació acreditativa
d’haver sol·licitat la inscripció.

2 Declaració  jurada  on  es  facin  constar  les  subvencions  atorgades  o  sol·licitades  d’altres
organismes públics o bé, de no percebre o no haver sol·licitat cap altre i de no trobar-se immersa en
cap procediment de reintegrament de subvencions públiques  de cap altre procediment sancionador.

3 Certificat d'estar al corrent amb les obligacions tributàries.

4 Memòria de l’activitat:  dades  de l’entitat,  objectius,  relacionar  el  nombre d’equips  i  les
categories dels mateixos, nombre total d’esportistes, àmbit de competició, entrenadors o monitors,
activitats, tornejos, competicions, classificacions…

5 Memòria justificativa de l’activitat de l’any anterior.

6 Memòria econòmica de l’entitat on han de constar: pressupostos, factures i comprovants de
pagament de les mateixes.

7 Certificat bancari de les dades del compte corrent de l’entitat on se sol·licita que s’efectuï
l’ingrés  de  la  subvenció  que,  si  s’escau,  es  concedeixi.  Si  ja  han  estat  beneficiaris  d’alguna
subvenció per part de l’Ajuntament de Muro, aquesta documentació no s’ha de tornar a presentar.



8 Resta de documentació que la persona sol·licitant cregui d’interès aportar.

9 Emplenar ANNEX 1: graella de nombre de llicencies d’esportistes de l’entitat.

* L'Ajuntament realitzarà la comprovació de la inscripció de l'entitat en el registre d'associacions
del municipi, que l'entitat està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per la
normativa vigent, així com de no tenir cap deute amb el propi ajuntament.

• C) Per a esportistes individuals locals: 

– Sol·licitud de subvenció, formalitzada mitjançant instància dirigida a l’Il·lm. Sr. Batle.

– S’haurà d’acompanyar la instància amb:

1 Fotocòpia del DNI

2 En cas de menors serà necessari el consentiment patern, matern o del tutor legal.

3 Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries.

4 Declaració  jurada  on  es  facin  constar  les  subvencions  atorgades  o  sol·licitades  d’altres
organismes públics o bé, de no percebre o no haver sol·licitat cap altre. I de no trobar-se immers en
cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o de cap procediment sancionador. I a
més a més. De no estar vinculat amb cap entitat esportiva local que ja sol·liciti la subvenció.

5 Memòria justificativa de l'activitat.

6 Memòria  econòmica  de  l'activitat  en  la  que  es  facin  constar:  pressupost,  factures  i
comprovants de pagament de les mateixes.

7 Certificat bancari de les dades del compte corrent de l’entitat on se sol·licita que s’efectuï
l’ingrés  de  la  subvenció  que,  si  s’escau,  es  concedeixi.  Si  ja  han  estat  beneficiaris  d’alguna
subvenció per part de l’Ajuntament de Muro, aquesta documentació no s’ha de tornar a presentar.

8 Resta de documentació que la persona sol·licitant cregui d’interès aportar

La data màxima de presentació d’instàncies serà de 15 dies naturals a comptar des de la data de
publicació al BOIB.

Tota la documentació a aportar s’ha d’enviar mitjançant seu electrònica tal com recull l’Article 14.2
de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Novena. Òrgans competents per instruir i resoldre el procediment.

L’òrgan instructor són els serveis administratius municipals encarregats de l’Àrea d’Esports.

Aquesta àrea realitzarà d’ofici totes les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades, així com l’anàlisi prèvia de les sol. licituds d’acord amb
els criteris establerts a les bases específiques.



Quan  s’observin  defectes  o  omissions  en  les  sol·licituds  o  es  consideri  necessari  ampliar  la
informació, s’emplaçarà al sol·licitant, perquè, en el termini màxim de 10 dies hàbils, esmeni les
mancances o aporti els documents, advertint-lo que, si no ho fa així, es tindrà per desistit de la seva
sol·licitud.

L’òrgan competent per a la concessió de les subvencions és la Junta de Govern municipal, previ
informe del regidor delegat de l’àrea d’esports.

Desena. Justificació de la subvenció

Per justificar la subvenció s’ha de presentar la següent documentació:

Memòria econòmica, justificant la quantitat atorgada, amb aportació de factures, comprovants de
pagament, rebuts, contractes, compromisos ferms o altres document de valor probatori originals o
fotocòpies acarades, que acreditin que la inversió s’ha realitzat i s’ha destinat als fins per als quals
s’ha concedit la subvenció.

Onzena. Normativa complementària.

Per a tot el que no preveuen aquestes bases ho és la Llei 38/2003, general de subvencions.

Dotzena. Annexos

Instància i impresos d’acord amb el model de subvenció. 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ



Dades del/de la representant

Cognoms i nom NIF

En qualitat de

Dades del sol·licitant

Sol·licitant CIF

Adreça Municipi

Telèfon Fax Adreça Postal

SOL·LICITO

Una subvenció d’acord amb la convocatòria de subvencions per a activitats esportives i de foment
de l’esport per a l’exercici 2022,

I DECLARO:

1. Que són certes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents que l’acompanyen.

2.  Que compleixo i  accepto  tots  el  requisits  exigits  a  les  bases  específiques  reguladores  de  la

convocatòria de subvencions.

,                de                              de 2022                           .

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MURO

PRESSUPOST

Dades del/de la representant



Cognoms i nom NIF

En qualitat de

Dades del/de la sol·licitant

Sol·licitant CIF

Adreça Municipi

Telèfon Fax Adreça Postal

INGRESSOS DEL PROJECTE

TOTAL: 

DESPESES DEL PROJECTE*

TOTAL: 

* El pressupost de despeses ha de coincidir amb les factures presentades a la justificació.

Muro,     de de 2022

Signat,

RELACIÓ DE JUSTIFICANTS

Dades del/de la representant



Cognoms i nom NIF

En qualitat de

Dades del/de la sol·licitant

Sol·licitant CIF

Adreça Municipi

Telèfon Fax Adreça Postal

FACTURA NÚM. DATA QUANTITAT DATA
PAGAMENT

ACTIVITAT

TOTAL: 

Aquest compte justificatiu correspon al cost total definitiu de l'ajuda a dalt indicada,  els justificants
de la qual s'adjunten annexos en aquesta relació.             

Muro,   de 2022

Signatura


