
  

  

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ESPORTISTES 
NO PROFESSIONALS PER A LA PARTICIPACIÓ EN CAMPIONATS D’ESPANYA, 
D’EUROPA, DEL MÓN I JOCS OLÍMPICS, ANUALITAT 2022 
 
Primer.- Bases reguladores 
 
Les bases específiques per a l’atorgament de subvencions a esportistes no 
professionals per a la participació en campionats d’Espanya, del d’Europa, del Món i 
Jocs Olímpics van ser aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 26 de 
maig de 2022 i van quedar aprovades definitivament en data 14 de juliol de 2022. La 
seva publicació íntegra es troba en el BOP de Lleida número 134 de data 14 de juliol 
de 2022 i en la web de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Objecte 
 
Aquesta convocatòria té per objecte regular el procediment de concessió de 
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a aquelles persones 
esportistes federades de les Borges Blanques que participin en campionats d’Espanya, 
d’Europa, del Món durant l’any 2022, en qualsevol modalitat esportiva. 
 
Tercer.- Quantia 
 
La dotació econòmica de la convocatòria és de 5.000,00 euros i anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 341 48079 de l’estat de despeses del pressupost per a 
l’exercici 2022. 
 
Les quanties a percebre pels beneficiaris s’establiran segons el següent barem, fins a 
esgotar el crèdit previst per aquesta convocatòria: 
 
- Campionats d’Espanya, d’Europa o del Món celebrats en territori espanyol: 300,00 
euros. 
 
- Campionats d’Europa celebrats fora del territori espanyol: 400,00 euros. 
 
- Campionats del Món celebrats fora del territori espanyol: 500,00 euros. 
 
No se subvencionaran aquells campionats celebrats dins del territori català o a menys 
de 250 quilòmetres de les Borges Blanques. 
 
Quart.- Beneficiaris 
 
Tindran la condició de beneficiaris d’aquesta subvenció, les persones esportistes no 
professionals federades, empadronades al municipi de les Borges Blanques que, 
prèvia classificació, participin individualment en campionats d’Espanya, d’Europa o del 
Món, en qualsevol modalitat esportiva. 
 
Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà al dia següent de la publicació 
d’aquesta convocatòria en el BOP de Lleida i finalitzarà el dia 30 de novembre de 
2022. 
 
 



  

  

 
Sisè.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució 
 
La instrucció del procediment es durà a terme pels Serveis d’Intervenció, que emetran 
informe motivat sobre la valoració i idoneïtat de les sol·licituds presentades. 
 
A la vista de l’informe emès pels Serveis d’Intervenció, la Junta de Govern Local 
resoldrà sobre la procedència de l’atorgament de la subvencions. 
 
Setè.- Altres dades 
 

a. Despeses subvencionables 
Seran subvencionables les despeses que responguin de manera indubtable a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en la Base Quarta. 
 
b. Forma i lloc de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds s’adreçaran en instància normalitzada a l’Il·lma. Sra. Alcaldessa de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques i podran presentar-se per qualsevol dels 
mitjans admesos en la legislació vigent. 
 
Només s’acceptaran dues sol·licituds per beneficiari. 
 
c. Documentació de la sol·licitud 
La documentació a adjuntar a la instància de la sol·licitud s’especifica a la Base 
Desena.  
 
d. Termini de resolució i notificació 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà d’un mes des de la 
presentació de la sol·licitud. 
 
e. Termini d’execució i justificació de les actuacions subvencionables  
La participació en el campionat corresponent s’haurà de dur a terme durant l’any 
2022. 
S’acceptaran les participacions en campionats dutes a terme amb anterioritat a la 
publicació d’aquesta convocatòria, sempre que s’hagin produït a partir del dia 1 de 
gener de 2022. 
El termini de justificació serà d’un mes des de la finalització de l’actuació. En cas 
d’actuacions ja finalitzades en la data de la sol·licitud, el termini d’un mes es 
computarà des de la recepció de la notificació de la concessió. 
La documentació justificativa es preveu en la Base Catorzena. 

 
 
Les Borges Blanques, agost de 2022 

 


