
REUNIÓ D’AJUDES A CLUBS
 D’ESPORT BASE
Castelló, 2 de març de 2021



CONVOCATÒRIA

- Beneficiaris: clubs d’esport base de la província de Castelló

- Import: 500.000,00 €

- Sol·licitud: del 22 de febrer al 21 de març de 2021

- Format digital: https://dipcas.sedelectronica.es/

- Abonament: 60% a la resolució i 40% a la justificació.

- Incompatibilitat: ajudes a clubs de nivell nacional o internacional

https://dipcas.sedelectronica.es/


SOL·LICITUD

- CIF de l’entitat

- Estatuts de l’entitat

- NIF del/la representant

- Certificat de la federació amb el nombre de llicències

- Pressupost de l’entitat signat

- Annex 1, annex 2, annex 3, annex 4 i annex 5 (signats)



ANNEX 1 - MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT



DESPESES SUBVENCIONABLES

- Federatives i arbitratges (100%)

- Instal·lacions esportives (100%)

- Equipacions esportives (50%)

- Material esportiu no inventariable (50%)

- Transport (75%)

- Personal (50%)



VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

- Màxim subvencionable: 

- la diferència entre les despeses i ingressos de l’activitat

- sumatori del percentatge de les despeses subvencionades

- Valoració de les llicències:

- un punt per cada llicència d’esport col·lectiu i dos punts per cada individual

- import de la convocatòria entre els punts obtinguts pels sol·licitants



VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS (exemple)

Fase A

- Pressupost d’ingressos: 50.000 € | Pressupost de despeses: 65.000 €

- Màxim subvencionable: 15.000 €

Fase B

- Sumatori de les despeses subvencionades: 13.500 €

Fase C

- Punts de la sol·licitud: 125 llicències x 2 punts (individual) = 250 punts

- Punts de totes les sol·licituds: 15.500 punts

- Import de la convocatòria (500.000 €) / 15.500 punts = 32 €/punt

- Import de la subvenció: 23 €/punt x 250 punts = 8.000 €



IMPORT A JUSTIFICAR

Dependrà de les despeses que s’hagen de justificar i l’import de la 

subvenció.

- Import de la subvenció: 8.000 €

- Despeses federatives: 1.500 € (1.500 €)

- Equipacions esportives: 10.000 € (5.000 €)

- Instal·lacions esportives: 1.500 € (1.500 €)



JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

- El termini màxim per a justificar la subvenció serà el 19 de novembre per a les 
despeses realitzades fins a l’1 de novembre i el 17 de desembre per a les 
despeses realitzades durant els últims dos mesos de 2021.

- S’haurà d’aportar:
- compte justificatiu i annex A si no hi ha suficient espai
- documents que acrediten la despesa, el pagament i la justificació si cal.
- annex B (execució de ingressos i despeses de l’activitat)
- memòria de l’activitat



COM JUSTIFICAR?

Les despeses d’equipacions esportives, material esportiu i despeses 

federatives i arbitratges es justificaran amb: 

- factura

- justificant de pagament bancari (en imports menors a 2.500 € també es podrà amb el model de rebut)



COM JUSTIFICAR?

Les despeses de transport es justificaran amb: 

- factura

- justificant de pagament bancari (en imports menors a 2.500 € també es podrà amb el model de rebut)

- annex l’explicació de les despeses de transport

- calendari esportiu o acta de la competició



COM JUSTIFICAR?

Les despeses d’instal·lacions esportives es justificaran amb: 

- factura / ordenança de preu públic

- justificant de pagament bancari (en imports menors a 2.500 € també es podrà amb el model de rebut)



COM JUSTIFICAR?
Les despeses de personal: 

- nòmina

- justificant de pagament bancari

- Part de treball signat pel treballador/a i pel/la representant

- Model 111 + pagament

- Relació Nominal de Treballadors (TC2)

- Relació Liquidació de Cotitzacions (TC1) + pagament



DUBTES

- Compatibilitat de la subvenció?

- Factura pagada o pressupost per justificar?

- Despeses de 2020 o 2021? Pressupost de 2020 o 2021?  

- Que és la quota de l’esportista?

- Personal? Quines despeses de personal són subvencionables?

- Transport? Quines despeses de transport són subvencionables?



DUBTES

- Que és material no inventariable?

- Es suprimeix la subvenció d’equipacions esportives?

- Una factura amb quatre pagaments?

- La federació ha de fer factura?

- Com calcular el pressupost si l’activitat està aturada?

- Ajudes directes a escoles de formació?



RECORDATORI
- Les despeses i el pagament han de ser anteriors al termini màxim de 

justificació.

- Serà obligat incorporar el logotip de la DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ a les 

equipacions dels equips subvencionats i col·locar les lones facilitades a la 

instal·lació esportiva.

- El termini màxim per a la renúncia serà el 18 de juliol de 2021.



REUNIÓ D’AJUDES A CLUBS
 D’ESPORT BASE
Castelló, 2 de març de 2021


