BOPPO
Martes, 9 de abril de 2019
Núm. 69

ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL
Subvencións e axudas
BASES DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ASOCIACIÓNS E CLUBS DEPORTIVOS SEN
FINS DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA O ANO 2019
A Deputación, consciente da importancia de fomentar o deporte en todas as súas disciplinas
e coñecedora das carencias ás que se enfronta, establece as bases reguladoras de concesión
de axudas e subvencións públicas destinadas a promover, fomentar e impulsar as actividades
deportivas segundo os principios de obxectividade, concorrencia competitiva, publicidade e
transparencia.
Primeira. Obxecto
 ϐ    ±        ϐ   
na realización de actividades deportivas durante o ano 2019.
  Ȁͳͻǡ   ǡ    ϐ    
eventos deportivos que levarán a cabo os clubs ou entidades deportivas durante o ano 2019.

Poderán solicitar estas subvencións as asociacións e clubs deportivos que reúnan os seguintes
requisitos:
ȈԘ  × ϐ    
provincia de Pontevedra, a excepción das federacións
ȈԘ ϐ 

ȈԘEstar inscritos no Rexistro de asociacións deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte

ȈԘDesenvolver as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Pontevedra

ȈԘNon estar incursos en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para
a percepción de axudas ou subvencións públicas nin nalgunha das prohibicións para
percibir subvencións recollidas na lei
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Terceira. Entidades solicitantes e requisitos

https://sede.depo.gal

A concesión das subvencións estará suxeita á dispoñibilidade orzamentaria e convocarase
con cargo á aplicación 19/340.3410.489.04 do Orzamento da Deputación para o ano 2019 por
un importe total de cincocentos mil (500.000,00) euros.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Segunda. Dotación e imputación orzamentaria
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ȈԘEstar ao corrente coas obrigas tributarias da Axencia Estatal Tributaria, coa
Facenda galega, coa Seguridade Social e coa Deputación, así como non ter obrigas ou
incumprimentos pendentes, de calquera tipo e non só económicos, coa Deputación
Non serán obxecto de subvención as actividades que estean reguladas noutras convocatorias
deste organismo provincial ou incluídas no programa de deporte escolar da Secretaría Xeral
para o Deporte.
A cantidade solicitada non poderá exceder o 80 % do orzamento total da actividade.
Non serán obxecto de subvención as propostas que non supoñan a realización de práctica
deportiva nin os campus deportivos ou multideportivos.
  × ï Àϐ À
que se realice a actividade. Unicamente serán subvencionables aqueles que de xeito indubidable
respondan á natureza da actividade subvencionada, resulten estritamente necesarios e sexan
directamente imputables a esta.
Segundo o acordo plenario número 15.6896, de 28 de decembro de 2016, a Deputación de
Pontevedra non colaborará, patrocinará ou apoiará a realización de campionatos de tiro ao
pombiño por consideralos actos de crueldade contra os animais.
Así mesmo, non será obxecto de subvención ningunha actividade que poida implicar calquera
tipo de maltrato aos animais.
ϐ  ×Óϐ 
axudas concedidas no exercicio anterior no mesmo programa.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite
 ϐ   ×    ̷ǡ     ×   
ϐ  ×   ȋ Ȍ ϐ 
electrónicos (incluído o DNIe).
O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, contado a partir do día seguinte
    ×           À ϐ     
Pontevedra (BOPPO).
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En caso de presentar a solicitude de forma presencial requiriráselle que a emende mediante
a presentación electrónica. Para estes efectos considerarase como data de presentación da
solicitude aquela na que se realizase a emenda.

https://sede.depo.gal

      À  ×   ±  
normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.
gal), de acordo co establecido no artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas (LPACAP).

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Cuarta. Lugar e prazo de presentación de solicitudes
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Quinta. Comprobación de datos
Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos
nos documentos elaborados polas administracións públicas e que se detallan a continuación:
ȈԘNIF das persoas xurídicas solicitantes

ȈԘDNI ou NIE da persoa representante legal do club

ȈԘϐ             
Administración Tributaria (AEAT)

ȈԘϐ            ×  
Xunta de Galicia (ATRIGA)
ȈԘϐ   

En caso de que as persoas interesadas se opoñan ás devanditas consultas deberán indicalo
no cadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos
correspondentes.
No suposto de imposibilidade material de obter o documento o órgano competente poderá
requirirlle á persoa interesada a súa presentación ou, no seu defecto, a acreditación por outros
      ϐ   ǡ     × 
proposta de resolución.
Sexta. Documentación

A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. As persoas
interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente,
a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia
electrónica presentada.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente
     ±  ï  ×  × Ǥ    ǡ
considerarase como data de presentación aquela na que se realizase a emenda.
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— Orzamento de ingresos e gastos detallado e totalizado (incluíndo as cantidades, os
     ǡ     ±    Ȍ 
actividade concreta e determinada, asinada pola persoa representante. Non
se poderán incluír no orzamento aqueles gastos incluídos noutras achegas da
 ×ϐ

https://sede.depo.gal

— Memoria explicativa dunha actividade concreta, asinada pola persoa representante.
En ningún caso se subvencionarán as actividades que se realicen ao longo de todo o
ano, debe tratarse dunha actividade concreta, da que se indicarán o lugar e a data
de realización

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

As entidades solicitantes deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:
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Sétima. Publicación de actos
Publicaranse no BOPPO, de conformidade co establecido no artigo 45 da LPACAP, as entidades
incluídas e excluídas.
Àǡ  ± ×
de Pontevedra.
Oitava. Trámites administrativos posteriores á presentación
de solicitudes e emenda destas
Todos os trámites administrativos que as entidades interesadas deban realizar durante
  ×           ±  
ǲ ± ǳǡÓǣȀȀǤǤǤ
En caso de que a solicitude non reúna os datos esixidos ou calquera dos previstos no artigo
66 da LPACAP requiriráselle á persoa interesada que no prazo de 10 días hábiles emende as
faltas ou presente os documentos preceptivos, indicándolle que, en caso de non facelo, se terá
por desistida a súa petición, que se arquivará sen máis trámites.
Novena. Procedemento de concesión e criterios de valoración
  ×   ×   ±     ǡ  
conta para a adxudicación das subvencións os seguintes criterios:
I. Número de deportistas ou de equipos participantes: ata 20 puntos

c) Nacional e internacional: 20 puntos
III. Antigüidade e consolidación do evento: ata 15 puntos
IV. Número de xornadas do evento: ata 10 puntos
V. Orzamento de gastos e ingresos do evento: ata 10 puntos
 Ǥ  × ϐ ǣͳͷ
 Ǥ À  ǡ   ×ϐ ǣͷ

VIII. Actividade que na súa totalidade promocione o deporte base, o deporte feminino ou o
de persoas con diversidade funcional: 5 puntos
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b) Autonómico: 15 puntos

https://sede.depo.gal

a) Provincial: 10 puntos

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

II. Ámbito territorial do evento: ata 20 puntos
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  × ×±   ×ï 
 ϐǡ  ï 
superar o 100 % do orzamento que presente o club.
Décima. Instrución do procedemento
A instrución do procedemento de concesión de subvencións correspóndelle ao xefe do
ǡϐ   × 
determinación, coñecemento e comprobación dos datos, en virtude dos cales fará un informeϐ ×  ͳͲǤ͐ǡ
explicando o sistema seguido, de conformidade co previsto no artigo 19 da Ordenanza xeral de
subvencións da Deputación de Pontevedra e no artigo 24 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
xeral de subvencións (LXS).
  ϐ  ×     ×      Ǧ
proposta.
Posteriormente a comisión de valoración das solicitudes de subvención realizará un estudo
do informe-proposta do xefe do servizo. Este órgano colexiado estará composto por:
— Presidenta: a deputada delegada da área de Deportes ou a persoa a quen designe
Ȅǣï±  ±  
de Intervención

— Emitir un informe das solicitudes de subvención
  ×   ×     ±       
competitiva establecido no artigo 21.1 da LXS.
As propostas de concesión de subvencións someteranse á aprobación do órgano competente.
O acto de resolución do procedemento será obxecto de publicación e terá os efectos dunha
ϐ  ×     ȋͶͷȌǤ

Logo de transcorridos seis meses a partir do día seguinte a aquel no que remate o prazo de
 × ϐ  ×
para entender como desestimada por silencio administrativo a solicitude de subvención.
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— Obter cantos informes estime necesarios para resolver

https://sede.depo.gal

A comisión de valoración poderá:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

— Secretaría ou secretario: unha o un funcionario do Servizo de Deportes, que actuará sen
voto
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±  Ǥ ϐ  ×  
Unha vez publicada a aprobación das subvencións concedidas e realizada a actividade (ata o
͵ͳ ʹͲͳͻȌϐ ϐ ͵ͳ
de 2020.

  ϐ            
ǡ    ǡ       ϐ     
bebidas, a excepción do avituallamento e manutención das e dos participantes.
Non se admitirán como válidas as facturas de material deportivo inventariable nin os gastos
 Àϐ   Ǥ

Para cobrar a subvención as entidades deberán presentar a seguinte documentación
    ×   ±   ǲ  ± ǳǡ Ó
en https://sede.depo.gal:

Ǥ   ϐ        À    ǡ
cunha porcentaxe de desviación máxima, entre os distintos conceptos, do 20 %.

Ǥ    ϐ   ϐ     ϐ 
    ×  ϐ  ×   × ǡ   ǡ
deberán aboarse no prazo máximo de 1 mes desde a percepción dos fondos. O gasto non pagado
ou pagado fóra deste prazo non se considerará subvencionable.
Ǥϐ  × ǡ   ǡ
formas de pagamento a terceiras persoas que poidan acreditarse mediante un documento
    ϐ     ϐ    ϐ ǡ 
      ȋ    ±  ±ǡ × ǡ
transferencias bancarias etc.). Só excepcionalmente poderá empregarse o pagamento en metálico
cando non sexa posible outra forma alternativa. O incumprimento desta disposición para algún
gasto implicará que este se considere non subvencionable, sempre que supere o importe de
novecentos (900,00) euros.
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     ϐ    ×     ϐ × 
ϐ  ×ï    Ǥ

https://sede.depo.gal

b. Orixinais ou copias cotexadas de facturas ou documentos análogos con valor probatorio
no ámbito mercantil e administrativo polo importe da subvención concedida, indicando en cada
factura o número de unidades, os prezos unitarios destas e o custo total de cada unidade. Non
 ϐ  ××Ǥ× 
×  ϐ   Ǥ

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Ǥϐ ǡ ϐ
subvencionada, detallando as facturas ou documentos con valor probatorio no ámbito mercantil
ǡÓϐ  
ϐ  ǡ ϐ  
están á disposición da Deputación para o seu exame, tal como se establece no artigo 24.1.B.f.
da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación de Pontevedra.

BOPPO
Martes, 9 de abril de 2019
Núm. 69

f. Declaración de que non se recibiron outras subvencións de administracións públicas ou
    ϐ   ǡ   ǡ   ϐ 
  ×ͳͲͲΨ ϐ
subvencionada.
Ǥ   Àïϐ 
coa Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda autonómica, coa Seguridade Social e coa Deputación,
 ×ϐ  × Ǥ

Ǥ  ϐ      ×      
subvención, debidamente asinada, na que se indiquen as actividades realizadas e os resultados
obtidos.

Ǥ     ×    ǡ ϐÀ     
ϐ  × Ǥ
Para pagar a subvención terase en conta o seguinte:

— ϐͳͲͲΨ 
totalidade da subvención

— ϐͳͲͲΨ 
subvención
O pagamento efectuarase por transferencia á conta bancaria indicada pola entidade perceptora.

Ǥϐ    ×ǡÀ  × 
 ϐ  × ×Ǥ
a actividade será o ano 2019
c. Someterse ás actuacións de comprobación que efectuará o órgano concedente, así como a
  × ϐ × ǡ
achegando canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións de comprobacións
anteriores
d. Dispoñer dos libros contables, os requisitos dilixenciados e os demais documentos nos
 ×   ϐ   ǡ
À    Àϐ 
 ×ǡ  ϐ              ×
e control
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a. Cumprir co obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento
que fundamenta a concesión das subvencións

https://sede.depo.gal

  ϐ    ×        
teñen as seguintes obrigas:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

±  Ǥ    ϐ 
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Ǥ ϐ   × ǡ À
os documentos electrónicos, en tanto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e
control
  ϐ       Ó  ǤǤ ȋ 
descargas/imaxe institucional).
Décimo terceira. Incumprimento
 ϐ  ×ǡ ǡ 
× ϐ   ×ϐ ǡ
Deportes requiriralle que a presente no prazo improrrogable de 15 días.
O feito de non presentar a documentación neste prazo suporá a perda da subvención e as
demais responsabilidades previstas na LXS.
Décimo cuarta. Devolución e reintegro
As subvencións concedidas deberán ser devoltas ou reintegradas, entre outros, polos seguintes
motivos:
— Obtelas falseando as condicións requiridas
—  ϐ  

—     ϐ        × ϐ
nestas bases

 × ×±ǣ

— LXS, nos artigos de carácter básico e na súa normativa básica de desenvolvemento

— Lei de subvencións de Galicia na súa normativa de desenvolvemento
— Artigos non básicos da LXS e a normativa básica de desenvolvemento
—  ×± ǡ× 

— Ordenanza xeral de subvencións da Deputación
— Bases de execución do Orzamento

— Actos administrativos ditados polos distintos órganos da Deputación
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Décimo sexta. Normativa aplicable

https://sede.depo.gal

De acordo co establecido na base 16.2 das de execución do Orzamento para o ano 2019 e
cumprindo o establecido no artigo 17 da LXS o órgano competente para a aprobación destas
± Ǥ

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Décimo quinta. Órgano de aprobación
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Décimo sétima. Recursos
Contra estas bases e as resolucións administrativas que se adopten na súa execución poderá
interpoñerse, no prazo de 1 mes, un recurso potestativo de reposición ante o órgano que a
ditou, que se entenderá como desestimado se transcorre este período sen recibir contestación.
Neste caso poderá interpoñerse no prazo de 2 meses un recurso contencioso-administrativo
     Ǧǡ   ±   ͺ   ʹͻȀͳͻͻͺǡ 
ͳ͵ǡ ×  ǦǤ ǡ  ×±
poderá interpoñerse directamente un recurso contencioso-administrativo no prazo indicado.
En todos os casos os prazos contarán a partir do día seguinte ao da recepción da correspondente
ϐ  ×  × Ǥ
Décimo oitava. Publicidade da convocatoria

Estas bases reguladoras publicaranse no BOPPO e en https://sede.depo.gal.
Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da LXS, remitirase
o texto da convocatoria á Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) para a súa publicación
nela, que será a que lle dea traslado do seu extracto ao BOPPO.

Os datos persoais recadados neste procedemento serán obxecto de comunicación ás
administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario
para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia e
ao público xeral dada a publicación de actos prevista.

     ǡ  ϐ      ǡ À 
exercitar outros dereitos ou revogar o seu consentimento segundo o previsto en https://depo.
gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos.
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 ×± ï 
ou o exercicio de poderes públicos, segundo as normas de rango legal recollidas no apartado
ǲ ǳǡÓϐ  ǣȀȀǤǤǤ

https://sede.depo.gal

Os datos persoais obtidos neste procedemento serán obxecto de tratamento pola Deputación
ǡ ×ǡ ϐ ǡ
ϐ          ϐ     ï   
comprobar a súa exactitude e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu
caso, deriven.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Décimo novena. Protección de datos

