ASUNTO.REGULACIÓN
DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES PARA
MANTEMENTO DE CAMPOS DE FUTBOL NO 2017
Según o acordado no consello rector do CMD , celebrado o 29 de Marzo de 2017 “APROBACIÓN , SI PROCEDE, DA
PROPOSTA DE BASES PARA REGULACIÓN DAS SUBVENCIONS PARA MANTEMENTO DE CAMPOS DE FUTBOL
A TRAVES DO SMD CON CARGO A PARTIDA ORZAMENTARIA 2/212.00/342
Acordase, por unanimidade , aprobar a proposta de bases para regular estas axudas , redactado polo técnico (Director do SMD), e dar comenzó o procedemento
para a sua oferta . Acordouse revisar de cara ao orzamento do 2018 , o mecanismo de concesión destas axudas “

Achego a seguinte documentación:



Proposto de bases para a convocatoria
Anexos

Ribadavia , 30 de Marzo de 2017

Asdo. O Diretor do Servizo de Deportes

José Manuel Pérez Otero
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

Att. Alcalde‐presidente do Ilmo. Concello de Ribadavia
Presidente Consello Rector
Consello Municipal de Deportes

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS
MANTEMENTO DE CAMPOS DE FUTBOL NO 2017

A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA

Ao aveiro da Lei 38/2003 , de 17 de Novembro , Xeral de subencións , BOE nº 276 de 18 de Novembro de
2003 , Ultima modificación de 20/Maio de 2016 , e a Ordenanza Reguladora de concesión de Subvencións
do Concello de Ribadavia , BOP nº 294, de 23 de Decembro de 2004 , redactanse as seguintes bases.
OBXETO
O obxeto das presentes bases e a de subvencionar aos clubes de futbol que utilizan de xeito regular , según
convenio de colaboración co Concello de Ribadavia as instalacións do campo de futbol de herba natural O
Xestal situado dentro do Complexo Deportivo Municipal O Xestal , campo de futbol «A Valboa» situado na
localidade de Francelos e campo de futbol «O Souto» situado na localidade de San Cristovo.
BENEFICIARIOS E REQUISITOS
Poderan ser beneficiarios destas axudas :
Entidades deportivas, con domicilio social no concello de Ribadavia, que fagan uso de xeito regular(durante
a tempada) das instalacións obxeto da subvención
Deberendo cumprir os seguintes requisitos:
Ter asinado convenio de colaboración na tempada 2016/17 co Concello de Ribadavia
En ningún caso a subvención concedida podera superar a cantidade liquidada polo concepto gastos de
mantemento da instalación
DISPOÑIBILIDADE ORZAMENTARIA
Conforme a partida establecida a tales efectos no orzamento do 2.212.00/342 cunha dotación de 3300
Euros.
DOCUMENTACIÓN E PRAZOS
As entidades solicitantes deberán presentar a seguinte documentación:
 Solicitude (Anexo‐1)
 Copia do CIF da entidade
 Declaración responsable comprensiva do feito de non atoparse incurso nas prohibicións recollidas
no artigo 13 da Lei xeral de subvencións, incluindo unha referencia expresa á circunstancia de
atoparse a entidade ó dia nas suas obrigas tributarias e de Seguridade Social(Anexo‐2)
 Autorización para recibir a través do enderezo electrónico a comunicación, e calquer outra
comunicación : prazo de enmenda da documentación, tramite de audiencia, resolución etc. (Anexo‐
3)
 Liquidación de Ingresos e Gastos da entidades da tempada 2015/2016(Anexo‐4)
 Certificación da Conta Bancaria da entidade
As entidades solicitantes dispoñen de 20 dias de prazo para presentar a documentación a partir do dia
seguinte que se faga publica a resolución definitiva de aprobación das bases.
COMPATIBILIDADE CON OUTRAS SUBVENCIÓNS

As subvencións concedias non serán compatibles con outras axudas concedidas por outras administracións
, para os mesmos fins.

GASTOS SUBVENCIONABLES
Seran gastos subvencionables aqueles relacionados co mantemento funcional da instalación no día a día
nos que se incluen : reposición de materiais , limpeza , tarefas de mantemento e pequenos arranxos .
En ningún caso seran obxeto desta subvención gastos derivados de obras de melloras nas instalacións
Entenderanse como posibles gastos a xustificar os seguintes:
Reposición de todo tipo de material inventariabel , traballos propios de mantemento e limpeza das
instalacións e material deportivo sempre que sexa material fixo inventariabel
da instalación
(porterias,redes,banquiños , marcadores , etc)
Non sera obxeto desta subvención o material deportivo inventariabel transportabel (Picas,conos, balóns
medicinais,balóns , petos etc.)
PRODECEMENTO DE CONCESIÓN
A instrucción do procedemento de concesión corresponderalle ao Director do Servizo Municipal de
Deportes que poderá levar a cabo cantas actuacións estime precisas para a comprobación dos datos e
documentación aportada polos solicitantes emitindo informe de proposta de resolución.
O órgano encargado de emitir informe de avaliación estara composto polo Presidente ou Vicepresidente do
Consello Rector, o secretario do concello, o interventor do concello, o Director do servizo municipal de
deportes , dando traslado do mesmo para a sua aprobación ao consello rector cuxa aprobación elevara a
resolución provisional do procedemento de concesión
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
A convocatoria destas axudas , dado o precedente de anos anteriores , non ten a consideración estricta de
concorrencia competitiva , polo que con inpendencia do que acorde o Consello Rector , establecerase un
reparto equitativo das axudas entre as entidades solicitantes.
OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS
Os beneficiarios destas axudas deberán cumprir cos obxetivos , someterse as actuación de comprobación
do órgano instructor aportando canta información sexa requerida
Deberan proceder ao reintegro dos fondos percibidos no suposto de uso indebido dos mesmos
XUSTIFICACIÓN
A xustificación debera realizarse ante o Concello de Ribadavia tendo o beneficiario un mes de prazo dende
que reciba notificación da resolución definitiva
Para o que deberá presentar a conta xustificativa , composta polos seguintes documentos:
 Relación de gastos da actividade con identificación do acredor , importe e data de
emisión.Cantidade a xustificar: polo importe igual ou superior a cantidade subvencionada (Anexo‐
3)
 Factura/s xustificativa/s en orixinal ou dupricado ou copia cotexada do documento
PAGAMENTO

O pago efectuarase unha vez xustificada de xeito completo a subvención concedida, mediante
transferencia a conta corrente sinalada pola entidades beneficiaria.

ANEXO-1
SOLICITUDE

SUBVENCIÒNS PARA MANTEMENTO DE CAMPOS DE FUTBOL 2017
DATOS DO SOLICITANTE
NOME DA ENTIDADE

CIF

REPRESENTANTE DA ENTIDADE

NIF DO REPRESENTANTE

ENDEREZO POSTAL

CODIGO POSTAL

ENDEREZO ELECTRONICO

TELEFONO/S

Nº REXISTRO NA SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE

ANO DE REXISTRO

E X P Ó N
Que a entidade que represento cumpre os requisitos esixidos na convocatoria de
subvencións para o mantemento de campos de futbol.
Asume

tódolos

compromisos

reflectidos

na

devandita

convocatoria

e

acompaña

a

documentación esixida .

S O L I C I T A
Unha subvención de ____________________ euros ao Aveiro da convocatoria de
subvencións para o mantemento dos campos de futbol no 2017

Declaro

baixo

a

miña

responsabilidade

,

haber

solicitado

ou

ter

concedida

subvención de outras administración publicas para o mesmo fin

Ribadavia

, _____ de ________________ de 2017

(Selo)

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE RIBADAVIA(OURENSE).
PRESIDENTE DO CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES

(Sinatura)

ANEXO-2
DECLARACIÓN
NOME DA ENTIDADE

CIF

REPRESENTANTE DA ENTIDADE

NIF DO REPRESENTANTE

DECLARO

-

Non atoparme incurso/a en ningún dos supostos de incompatibilidade ós que
se refire o artigo 13.2 d) da Lei xeral de subvencións.

-

Que a entidade ou organismo ó que represento non se atopa incursa/o en
ningunha das prohibicións de obtención de subvencións do Concello de
Ribadavia as que se refire o artigo 13 da Lei xeral de subvencións.

-

Que a entidade ou organismo o que represento esta ó dia nas súas obrigas
tributarias coa Facenda Estatal e Autonomica e coa Seguridade Social.

E para que conste , para os efectos previstos no artigo 13 da Lai 38/2003, do
17 de novembro, xeral de subvencións, asino esta declaración en

Ribadavia , ______ de _________________ de 2017

Asdo. ____________________________________________

ANEXO-3
AUTORIZACIÓN
NOME DA ENTIDADE

CIF

REPRESENTANTE DA ENTIDADE

NIF DO REPRESENTANTE

AUTORIZO
Ao Consello Municipal de deportes do Concello de Ribadavia a facerme as
comunicación
para
recibir
a
través
do
enderezo
electrónico
a

comunicación, e calquer outra comunicación : prazo de enmenda da
documentación, tramite de audiencia, resolución etc. Atraves do
enderezo eletronico indicado na solicitude

Ribadavia , ______ de _________________ de 2017

Asdo. ____________________________________________

ANEXO-4
LIQUIDACIÓN DE GASTOS E INGRESOS DA TEMPADA 2015 / 2016

GASTOS 2015/2016
CONCEPTO
1 GASTOS DERIVADOS DA ACTIVIDADE DEPORTIVA
2 GASTOS DE MANTEMENTO DA INSTALACIÓN:
2.1. SUMINISTROS(electridade,gas,auga, etc)
2.2. SEGUROS
2.3. PROVEEDORES
2.4. GASTOS DE PERSOAL DE MANTEMENTO
2.5. VARIOS
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
TOTAL GASTOS

IMPORTE

INGRESOS 2015/2016
CONCEPTO
1 INGRESOS DE SUBVENCIÓNS DAS ADMINISTRACIÓNS PUBLICAS
1.1
SUBVENCIÓN XUNTA DE GALICIA
1.2
SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN
1.3
SUBVENCIÓN CONCELLO RIBADAVIA CONVOCATORIA ENTIDADES
1.4
SUBVENCIÓN CONCELLO DE RIBADAVIA CONVOCATORIA EVENTOS
2
3
4
5
6
7
8

1.5
PATROCINADORES
INGRESOS SOCIOS
DOACIÓNS
OUTRAS

IMPORTE

SUBVENCIÓN CONCELLO DE RIBADAVIA CONVOCATORIA MANTEMENTO
CAMPOS FUTBOL

TOTAL INGRESOS
IMPORTANTE: A relación de gastos e ingresos que figuran na liquidación , deberá coincidir cos respectivos asentos dos libros de contabilidade da entidade ,
podendo ser requeridos polo Concello de Ribadavia

Asdo.

Asdo.

O Presidente

O Tesoureiro

ANEXO 5
XUSTIFICACIÓN
ACREDOR

CIF / NIF

Ribadavia ,

Asdo.

DATA EMISIÓN

de

de

IMPORTE

2017

Asdo.

O Presidente

O Tesoureiro

