
 
 

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ESPORTISTES LOCALS D'ALFARA 

DEL PATRIARCA, ANUALITAT 2022 

PRIMERA. – OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA: 

És objecte de la present convocatòria, la dotació econòmica total de la qual ascendeix a la 

quantitat de 3.000 euros, la concessió d'ajudes a esportistes locals per a l'any 2022 amb un 

màxim de 600€ per esportista, sent la seua finalitat la de col·laborar en les despeses que la 

preparació i la formació esportiva exigeix als esportistes, convertits en referents i models per a 

la joventut, amb el propòsit d'afavorir el seu perfeccionament. 

SEGONA. - CRÈDIT PRESSUPOSTARI. 

L'Ajuntament d'Alfara del Patriarca disposa de crèdit suficient per a atendre la despesa per un 

import màxim de 3.000 euros, a càrrec de la partida pressupostària 341.48 del pressupost 

vigent. 

TERCERA. – PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE. 

La concessió de la subvenció s'efectuarà en règim de concurrència competitiva mitjançant 

convocatòria i procediment selectiu únic. 

La legislació aplicable serà: 

● Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant LGS). 

● Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

● 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant RLGS). 

● Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques (d'ara en avant LPACAP). 

● Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (d'ara en avant LRJSP). 

● Bases d'Execució del Pressupost Municipal. 

● Les presents bases i altres disposicions legals que siguen aplicables. 

La participació en la present convocatòria implica l'acceptació de les Bases per les quals es 

regula aquesta convocatòria, així com el que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions, i altres disposicions d'aplicació general. 

QUARTA- REQUISITS PER A la SUBVENCIÓ. 

Podran sol·licitar la subvenció aquells/as esportistes que complisquen els següents requisits: 

A. Aquells/as esportistes que tinguen complits els 9 anys i 35 anys d'edat com a màxim 

durant l'any 2022. 

B. Estar empadronat a Alfara del Patriarca durant almenys DOS anys o PERTÀNYER a 

alguna entitat esportiva local durant almenys DOS anys. 

C. Practicar un esport en nivells de rendiment dirigits a la consecució de títols provincials, 

autonòmics, nacionals i internacionals, i tindre condició d'esportista federat/a o 

esportista de “Jocs Esportius de C.V.” en aquest esport. 

D. Estar vinculat/a una entitat esportiva (esport no professional) en actiu. 



 
NO podran sol·licitar la subvenció, aquells/as esportistes que incórreguen en algun dels 

següents apartats: 

E. No trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries, enfront de la Tresoreria de 

l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca, a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i a 

la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

F. Trobar-se inclòs en el programa d'Ajudes a Esportistes Olímpics (AEO) o paralímpic 

(AEOP), en qualsevol dels seus nivells. 

G. Estar incurs/a en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, 

assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/03, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

H. Aquells/as esportistes que tinguen alguna sanció administrativa o esportiva, establides 

en la normativa esportiva vigent. 

I. Aquells esportistes que reben retribucions periòdiques per la pràctica esportiva en 

virtut d'un contracte professional o semiprofessional. 

QUINTA. -ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT. 

La concessió de les subvencions regulades per les presents Bases requerirà de la instrucció 

d'expedient administratiu, sent l'Alcaldia l'òrgan competent per a l'aprovació de les citades 

Bases. 

Una vegada aprovada definitivament les bases específiques, procedirà l'aprovació de la 

convocatòria de les subvencions per l'Alcaldia, remetent-se còpia de la publicació a la Base de 

dades Nacional de Subvencions. 

L'òrgan competent per a la instrucció del procediment serà el/la Tècnic/a d'Esports. Actuarà 

com a secretari/secretària un/a Tècnic d'Administració General. 

L'òrgan instructor del procediment realitzarà quantes actuacions considere necessàries per a la 

determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de formular-se 

la proposta de resolució, en els termes assenyalats en l'art. 24 de la LGS. 

En concret, recaptarà la documentació a la qual es refereixen la clàusula HUITENA de les bases 

de la convocatòria i quanta informació, aclariments o documentació estimen necessària. 

Posteriorment, efectuarà una avaluació de les sol·licituds presentades, emetent informe 

respecte d'els/les sol·licitants que complisquen els requisits establits en les bases. 

L'informe de l'òrgan instructor serà remés a la Comissió d'Avaluació, òrgan col·legiat 

encarregat d'efectuar la valoració de les sol·licituds, conforme als criteris establits en la 

clàusula ONZENA. 

La Comissió d'Avaluació, es regirà pel que es disposa en els articles 15 al 22 de la LRSJP i estarà 

formada pels següents membres: 

• President/a: Sra. Alcaldessa-Presidenta o Regidor/a d'Esports. 

• Vocals: Tècnic/a d'Esports i funcionari/a adscrit a l'Àrea Econòmica. 

• Secretari/a: Secretari General de l'Ajuntament o Tècnic d'Administració General en qui 

delegue. 



 
Una vegada efectuada la valoració, es remetrà l'informe a l'òrgan instructor, perquè aquest 

emeta proposada de resolució que elevarà a l'òrgan competent per a la resolució 

L'òrgan competent per a la resolució serà la Junta de Govern Local. 

L'acord de concessió serà publicat en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i serà remés a la 

Base de dades Nacional de Subvencions. 

En la resolució de la concessió s'especificarà: 

● El nom del/la beneficiari/a i el seu NIF. 

● La quantitat subvencionada, que serà la totalitat o una part de la quantitat 

degudament justificada.  

SISENA. - SOL·LICITUDS. 

Les sol·licituds (una sola per esportista), acompanyades de la documentació requerida 

(CLÀUSULA HUITENA), es podran presentar a través d'un dels següents llits: 

● Presencialment, a l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca en horari d'atenció al públic.  

● Telemàticament, sent aquest el recomanat, mitjançant la Seu Electrònica de 

l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca, en la secció d'Instància General 

(https://alfaradelpatriarca.sedelectronica.es/info.es ) mitjançant certificat digital. 

SETENA. – TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des del següent dia de 

la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. La 

presentació de la sol·licitud i altres documents que ha d'acompanyar presentats fora de 

termini, determinarà la seua no admissió. 

OCTAVA. – DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA SOL·LICITUD. 

Els i les interessats/as hauran de presentar, al costat de la sol·licitud (Annex I) degudament 

emplenada i la documentació complementària: 

● Còpia del DNI del/de l'esportista. 

● CERTIFICAT d'empadronament. 

● En el cas de ser el/la esportista menor d'edat, CÒPIA del DNI de la mare, pare o tutor/ 

a i CÒPIA del Llibre de Família o, en el seu cas, CÒPIA documente que justifique el 

parentiu o la tutoria (si el/la menor és menor d'edat). 

● CÒPIA de la llicència federativa o llicència “JJEECV” temporada 2020/21 i temporada 

2021/22. 

● CERTIFICAT emés per l'entitat esportiva, en cas d'estar en una entitat local, fent 

constar la pertinença del/de l'esportista durant almenys dos anys, en la pertinent 

entitat esportiva. 

● CERTIFICAT emés per l'entitat esportiva d'assistència competicions en les quals haja 

sigut necessari realitzar un desplaçament de més de 50 km o amb necessitat de 

pernocta fora de casa durant els dies que dura la competició. 
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● CERTIFICAT de la Federació autonòmica o nacional sobre els millors resultats obtinguts 

per el/la esportista l'any 2021. 

● CERTIFICAT de reconeixement de discapacitat en un grau igual o major a 33%, expedit 

per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 

● CÒPIA de la Sentència Judicial en el cas de ser víctima de violència de gènere. 

● CÒPIA del Títol Oficial de Família Nombrosa o Família Monoparental expedit per la 

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 

NOVENA. - TERMINIS DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT I JUSTIFICACIÓ. 

Les despeses subvencionables hauran de produir-se i realitzar-se dins del termini comprés 

entre el dia 1 de gener de 2022 i el 30 de novembre de 2022. 

La justificació de l'activitat es realitzarà en els primers deu dies hàbils del mes de desembre en 

els termes recollits en la clàusula DESENA. 

DÈCIMA. - JUSTIFICACIÓ. 

La justificació (una sola per esportista), acompanyades de la documentació requerida en 

aquesta mateixa clàusula, es podran presentar a través d'un dels següents llits: 

● Presencialment, a l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca en horari d'atenció al públic.  

● Telemàticament, sent aquest el recomanat, mitjançant la Seu Electrònica de 

l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca, en la secció d'Instància General 

(https://alfaradelpatriarca.sedelectronica.es/info.es ) mitjançant certificat digital. 

El model de justificació (Annex II) haurà de ser emplenat íntegrament, figurant el/la esportista 

com a interessat/a sent la persona que ha de signar-ho, llevat que el/la esportista siga menor 

d'edat, en aquest cas a més del/de l'esportista com a interessat/a deure figurar la mare, pare o 

tutor/a com a representant i ser signat per el/la representant. 

Tindran la consideració de despeses subvencionables, referent a les presents bases, les 

despeses indicades a continuació, segons els termes previstos en l'article 31 de la LGS: 

DESPESES CONDICIONS JUSTIFICACIÓ 

Allotjament 

Els produïts en hotels, 
pensions o un altre tipus 
d'allotjaments, quan 
s'originen per la participació 
de/de l'esportista en 
competicions federades 
oficials. S'exclouen 
expressament despeses de 
manutenció 

Factura de l'establiment 
hostaler a nom de 
l'interessat, al costat del 
justificant de pagament. 
Fulla oficial de resultats o 
classificació, en la qual ha de 
figurar el/la esportista, així 
com les dades de la 
federació juntament amb la 
denominació, localitat i 
província de la prova. 

Desplaçaments 

Els realitzats en transport de 
viatgers quan s'originen per 
la participació de/ de 
l'esportista en competicions 

Factura de l'empresa de 
transport a nom de 
l'interessat, junt justificant 
de pagament. Fulla oficial de 
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federades oficials. resultats o classificació, en la 

qual ha de figurar el/la 
esportista, així com les dades 
de la federació juntament 
amb la denominació, 
localitat i província de la 
prova. 

Material esportiu 

Adquisició de material 
destinat al desenvolupament 
de la modalitat esportiva 
de/de l'esportista, inclou 
tant material esportiu com 
equipaments esportius. NO 
s'admetran béns 
inventariables. 

Factura de l'empresa amb el 
material subministrat, junt 
justificant de pagament. 

Federatius 

Llicències federatives. 
Inscripcions en competicions 
o tornejos federats. 

Factura de la Federació a 
nom de l'interessat, junt 
justificant de pagament o 
certificat expedit per la 
federació corresponent en el 
qual es faça constar el 
pagament. 

Quotes entitats esportives. 

Quotes satisfetes a l'entitat 
esportiva del/de l'esportista. 

Factura de l'entitat a nom de 
l'interessat, junt justificant 
de pagament o certificat 
expedit per l'entitat 
corresponent en el qual es 
faça constar el pagament. 

Entrenadors, metges i 
fisioterapeutes. 

Pagaments realitzats a 
entrenadors, metges i 
fisioterapeutes titulats que 
milloren el rendiment del/de 
l'esportista en la competició 
esportiva. 

Factura de l'empresa a nom 
de l'interessat amb indicació 
expressa del servei prestat, 
junt justificant de pagament. 

 

Les factures i certificats, hauran de contindre, OBLIGATÒRIAMENT, les dades identificatives de 

l'emissor i receptor. 

ONZENA. - CRITERIS DE VALORACIÓ 

Els criteris de valoració tindran en compte els títols internacionals, nacionals, autonòmics i 

provincials que dispose el/la aspirant fins hui en què expire el termini de presentació de 

sol·licituds. Així mateix, es valorarà la qualificació del/de l'esportista i altres aspectes 

particulars d'àmbit social. 

La valoració s'efectuarà atenent els següents criteris:  



 
Criteri 1. El millor resultat obtingut en la totalitat de les competicions oficials en les quals haja 

participat el/la esportista durant l'anualitat de 2021 en la modalitat individual o d'equip, per 

l'ordre que es detallarà després, si bé es valoraran els cinc primers classificats en cada nivell, 

puntuant-se solament la millor classificació per nivell i modalitat, no sent acumulatives les 

classificacions. En qualsevol cas, sempre es valorarà el millor resultat obtingut 

independentment de la modalitat, la individualitat o col·lectivitat, l'especialitat, la categoria, el 

club o la comunitat autònoma. S'entendran modalitats esportives a aquelles que es troben el 

programa olímpic i paralímpic, a més de les modalitats esportives no olímpiques i l'esport 

adaptat no olímpic per a persones amb discapacitat física i/o intel·lectual i/o sensorial. 

● Nivell 1 (N1): fins a un màxim de 100 punts. Resultats obtinguts en campionats del 

Món, Jocs Olímpics i Jocs Paralímpics. 

● Nivell 2 (N2): fins a un màxim de 75 punts. Resultats obtinguts en campionats del món 

júnior, campionats d'Europa, jocs europeus i campionats internacionals. 

● Nivell 3 (N3): fins a un màxim de 50 punts. Resultats obtinguts en campionats d'Europa 

júnior, campionats d'Espanya, jocs del Mediterrani i jocs iberoamericans, campionat 

del Món universitari i campionat del Món de categories inferiors. 

● Nivell 4 (N4): fins a un màxim de 35 punts. Resultats obtinguts en campionats d'Europa 

de categories inferiors, campionat d'Espanya júnior, campionat d'Espanya per 

Autonomies, i campionat d'Espanya per Clubs. 

● Nivell 5 (N5): fins a un màxim de 25 punts. Resultats obtinguts en campionats 

d'Espanya per Autonomies júnior, campionats d'Espanya per Clubs júnior, campionats 

d'Espanya Universitari i campionats d'Espanya d'altres categories. 

● Nivell 6 (N6): fins a un màxim de 15 punts. Resultats obtinguts en campionat 

Autonòmic, campionats d'Espanya per Autonomies d'altres categories, campionats 

d'Espanya per Clubs d'altres categories i altres trobades d'àmbit internacional. 

● Nivell 7 (N7): fins a un màxim de 10 punts. Resultats obtinguts en campionat provincial 

sènior, campionat Autonòmic júnior i altres trobades i competicions d'àmbit nacional. 

● Nivell 8 (N8): fins a un màxim de 5 punts. Resultats obtinguts en campionat provincial 

júnior i campionat Autonòmic d'altres categories. 

● Nivell 9 (N9): fins a un màxim d'1"75 punts. Resultats obtinguts en campionat 

provincial d'altres categories. 

Criteri 2. Amb la finalitat de millorar l'aportació a cada beneficiari/a, s'estableix l'adjudicació de 

20 punts per a tots/as aquells/as candidats/as que complisquen els requisits de la clàusula 

QUARTA. 

Criteri 3. S'adjudicarà 20 punts a l'esportista que estiga inclòs/a en el llistat d'esportistes d'Elit 

de la Comunitat Valenciana, en qualsevol de les seues modalitats i especialitats l'any 2020, 

havent d'adjuntar el citat llistat per a la seua valoració. 

Criteri 4. Per a aquells/as esportistes en modalitats esportives d'equip o individual que 

pertannyen a entitats esportives de màxima categoria durant l'any 2020. Per a això 

s'adjudicarà 20 punts a aquells/as esportistes que pertanguen a clubs que estiguen en màxima 

categoria o divisió de competició federada professional; 10 punts a aquells/as esportistes que 

pertanguen a clubs que estiguen en la següent categoria o divisió de competició federada 



 
professional; i 5 punts a aquells/as esportistes que pertanguen a clubs que estiguen en una 

tercera posició sobre la màxima categoria anteriorment descrita. No es valoraran les posicions 

següents de la tercera classificació respecte a la màxima categoria. 

Criteri 5. Per a aquells/as esportistes en modalitats esportives d'equip o individual que 

pertanguen a entitats esportives que necessiten desplaçar-se i/o pernoctar en una o diverses 

localitats del territori nacional per a la realització de competicions. Per a això s'adjudicarà la 

següent taula: 

● 25 punts per a aquells desplaçaments per cada competició superior i igual a 100 

quilòmetres de distància 

● 15 punts per a aquells desplaçaments per cada competició superior i igual a 50 

quilòmetres de distància  

● 5 punts per a aquells desplaçaments per cada competició superior i igual a 30 

quilòmetres de distància 

Criteri 6. Per a aquells/as beneficiaris/as que convisquen en una unitat familiar amb un o més 

membres amb discapacitat física, intel·lectual i/o sensorial, s'adjudicaran 10 punts. Per a 

valorar aquest criteri, el/la beneficiari/a haurà d'aportar el certificat de reconeixement de 

discapacitat d'un grau igual o superior del 33%, expedit pel Conselleria d'Igualtat i Polítiques 

Inclusives. 

Criteri 7. Per a aquells/as beneficiaris/as o la seua unitat familiar en la qual algun membre siga 

víctima de violència de gènere amb ordre de protecció ferma, s'adjudicaran 10 punts. Aquest 

criteri es valorarà aportant la sentència judicial. Així mateix, s'atorgarà 10 punts per a els/les 

beneficiaris/as que es troben en una situació d'especial de protecció o intervenció social, 

justificant aquest extrem amb un informe emés pel departament de serveis socials de 

l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca. 

Criteri 8. Per a aquells/as beneficiaris/as que pertanguen a una unitat de convivència en la qual 

es considere Família Nombrosa o Família Monoparental, s'adjudicaran 10 punts. Aquest criteri 

es valorarà aportant el títol oficial expedit per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 

 Criteri 9. Per a aquells/as beneficiaris/as que en la seua una unitat familiar de convivència 

existisca una persona dependent s'adjudicaran 15 punts. Per a acreditar aquesta situació 

s'haurà d'aportar la Resolució de Reconeixement de Dependència expedit per Organisme 

Competent de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 

DOTZENA. - DETERMINACIÓ DELS IMPORTS. 

L'import que es concedisca a cada esportista resultarà de l'aplicació de la següent fórmula:  

● Valor del punt: Crèdit total (3.000€) dividit pel total de punts aconseguits per tots 

els/les beneficiaris/as.  

● Quantia econòmica de cada beneficiari/a: Suma de punts aconseguits (obtinguts per la 

suma dels criteris establits en la clàusula ONZENA) pel valor del punt.  

L'import màxim per persona serà de 600€. En cap cas se superarà aquest import. 

 



 
 

 

TRETZENA. - TERMINIS DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ, RECURSOS DEL PROCEDIMENT. 

El termini màxim per a resoldre serà de 10 dies, comptats a partir de l'endemà a la finalització 

del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense haver-se emés 

resolució, s'entendran per desestimades les sol·licituds per silenci administratiu, posant fi a la 

via administrativa, tal com estableix l'article 25 de la L.G.S..  

Transcorregut aquest termini, podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini 10 

dies, comptat des de l'endemà a la notificació del present acord. Igualment, i segons en l'art. 

8.1. de la Llei 29/1998, de 13 de juny, de la Jurisdicció contenciosa administrativa en relació 

amb l'article 46 de la citada Llei, podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el 

Jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà a la 

notificació, de l'acte que pose fi a la via administrativa si fora exprés. 

 

CATORZENA. - COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS. 

La percepció de subvencions concedides per l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca o ens 

dependents, són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 

mateixa finalitat procedents d'altres administracions o ens públics o privats. 

L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en 

concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat 

subvencionada, tal com s'estableix en l'art. 19.3 de la LGS.  

A aquest efecte, el/la beneficiari/a haurà de comunicar a la Regidoria d'Esports la concessió 

d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen l'activitat subvencionada quan 

tinga coneixement d'això. 

QUINZENA.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS. 

● Els/les beneficiaris/as de les subvencions assumiran les següents obligacions:  

● Justificar les despeses subvencionades en els termes establits en aquestes bases.  

● Facilitar quanta documentació siga requerida, a fi de supervisar l'adequada aplicació 

de la subvenció.  

● Comunicar a la Regidoria d'Esports l'obtenció de qualsevol altra subvenció o ajuda de 

qualsevol entitat pública o privada que finance les activitats subvencionades.  

● Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits en el art.37 de la LGS.  

● Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els 

documents electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i 

control.  

● Col·laborar amb la Regidoria d'Esports, en la mesura de les seues possibilitats, quan els 

siga sol·licitat.  

● Exhibir el logotip de “Alfara fa Esport” en quanta indumentària i vestuari utilitze per a 

les seues competicions i entrenament en els següents dos anys.  



 
Així mateix, amb caràcter general, les obligacions establides en l'art. 14 de la LGS. 17 

 

SETZENA.- FORMA DE PAGAMENT 

El pagament de les subvencions, s'efectuarà mitjançant transferència bancària a nom del/de 

l'esportista sol·licitant. 

DISSETENA.- MINORACIÓ O REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ. 

L'incompliment total o parcial de les obligacions exposades, la justificació insuficient, així com 

la concurrència de qualsevol de les altres causes establides en l'art. 37 de la LGS, portarà amb 

si, previs els tràmits oportuns, l'obligació de reintegrament de les quantitats rebudes, 

interessos de demora i sense perjudici de les sancions que puguen procedir segons la referida 

Llei.  

El procediment per al reintegrament es regularà pel que es disposa en els articles 41 i 42 de la 

LGS. 

DIHUITENA.- PUBLICITAT. 

Les presents bases es remetran a la Base de dades Nacional de Subvencions, de conformitat 

amb el que s'estableix en l'art. 18.2 de la LGS. Es publicarà extracte en el Butlletí Oficial de la 

Província de València i text íntegre en la web municipal. 

  



 
 

ANNEX I. SOL·LICITUD 

PERSONA INTERESSADA (ESPORTISTA) 

Nom i cognoms 

NIF Data de naixement: 

Telèfon mòbil: E-mail: 

  

REPRESENTANT LEGAL 

Nom i cognoms: 

NIF 

Telèfon mòbil: E-mail: 

 

AUTORITZACIONS (en el cas de NO autoritzar l'accés, haurà d'aportar OBLIGATÒRIAMENT la 
documentació) 

Autoritze expressament l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca l'accés a les consultes següents, 
als únics efectes de verificar el compliment dels requisits i condicions necessaris per a gaudir 
de les ajudes de la present convocatòria. 

 Al Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca, per a 
verificar l'empadronament i la seua antiguitat en el municipi d'Alfara del 
Patriarca. 

 A la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca, per a verificar que està al 
corrent de les seues obligacions tributàries amb el citat organisme. 

 A l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per a verificar que està al corrent 
de les seues obligacions tributàries amb el citat organisme. 

 A la Tresoreria General de la Seguretat Social, per a verificar que no té deutes 
amb el citat organisme. 

  

EXPOSA 

Que desitja acollir-se a la convocatòria d'ajudes per a esportistes locals, per la qual s'aprova 
la concessió de Subvencions a Esportistes Locals, Anualitat 2022. 
Que, d'acord amb les bases, posseeix els requisits que se sol·liciten i es compromet al 
compliment de les obligacions que s'establisquen, adjuntant la documentació pertinent 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Que formula Declaració Responsable en els següents termes: 
● DECLARE no estar inclòs en el programa d'Ajuda a Esportistes Olímpics (*ADO) en 

qualsevol dels seus nivells. 

 

● DECLARE en virtut del present document, d'acord amb el que prescriu l'article 13.7 

de la Llei 38/03, de 17 de novembre, General de Subvencions, no estar sotmés a les 

prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari/a assenyalades en l'apartat 2 i 

3 d'aquest article. 

● DECLARE que NO que tinc cap sanció administrativa o esportiva, establides en la 

normativa esportiva vigent. 



 
 

● DECLARE que NO rebo retribucions periòdiques per la pràctica esportiva en virtut 

d'un contracte professional o *semi-professional.  

● DECLARE que totes les dades aportades i continguts en la present sol·licitud són 

VERÍDICS. 

 

SOL·LICITA 

La inclusió en la convocatòria de “Subvencions a Esportistes Locals, anualitat 2022” 

 

CONDICIÓ DE L'INTERESSAT/A  

En la sol·licitud haurà de figurar el/la esportista com a interessat/ sent la persona que ha de 
signar la sol·licitud, llevat que el/la esportista siga menor d'edat, en aquest cas a més del/de 
l'esportista com a interessat/a, ha de figurar la mare, pare o tutor/a com a representant i 
ser signat per el/la representant. 

 

PROTECCIÓ DE DADES 

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, es 
posa de manifest que la informació facilitada pels sol·licitants d'aquestes ajudes serà 
tractada per part de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca. Aquestes dades seran recollides i 
tractats amb la finalitat de gestionar el procés de concessió de les subvencions i controlar el 
compliment de les obligacions indicades en les següents bases.  
Les dades seran tractades de manera confidencial i només seran comunicades a aquells 
òrgans i entitats competents en la matèria, així com a altres entitats o tercers sempre que es 
donen les exigències establides en la legislació vigent de protecció de dades. Les dades 
seran conservades en els termes establits en les normes del sector públic i altres que siguen 
aplicable.  
Les persones titulars d'aquestes dades podran exercir el dret d'accés, rectificació, supressió i 
oposició mitjançant comunicació dirigida a l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca, Registre 
General. 

 

DATA I SIGNATURA 

En                                                a                 de                      de                    . 
 
 
 

Signatura 

 

SRA. ALCALDESSA DE L'EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT D'ALFARA DEL PATRIARCA. 


