Convocatòria d’ajudes de la Fundació per al
Suport i la Promoció de l’Esport Balear (Illesport)
per a organitzar esdeveniments esportius a l’àmbit
geogràfic de les Illes Balears

Fundació Illesport
23 de març de 2012
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1.

OBJECTE

La Fundació Illesport d’acord amb les seves competències estatutàries en matèria
esportiva vol promoure l’organització d’esdeveniments esportius que contribueixin a
la promoció i desenvolupament de l’esport balear.
Són susceptibles d’aquestes ajudes els esdeveniments que compleixin amb les
condicions següents:
a) S’han de realitzar en l’àmbit geogràfic de les Illes Balears.
b) L’inici i l’acabament de l’esdeveniment ha de tenir lloc al llarg de l’any 2012.
Són susceptibles d’ajuda les despeses derivades de l’organització d’esdeveniments
esportius, exceptuant-ne les següents:
a) Despeses de personal, llevat de les que es derivin de la contractació de
personal específic per dur a terme l’activitat.
b) Despeses financeres, llicències o impostos exigibles com a conseqüència de la
realització de l’activitat, llevat de les que corresponguin a cànons per drets de
realització de l’activitat objecte de l’ajuda.
c) Despeses de material fungible i corrents de l’entitat beneficiària.
2.

IMPORT MÀXIM I CRÈDIT PRESSUPOSTARI

L’import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 50.000 €, amb càrrec a
la partida pressupostària de “Petits patrocinis i col·laboracions en esdeveniments” del
Capítol IV de Transferències corrents del pressupost de la Fundació Illesport per l’any
2012.
Una vegada concedit la totalitat del crèdit destinat a aquesta convocatòria, es
tancarà i no s’acceptaran més sol·licituds.
En el cas que es vulgui augmentar la dotació de la convocatòria s’ha de fer mitjançant
acord del Patronat de la Fundació Illesport.
3.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris els clubs i federacions esportives inscrites en el Registre
d’Entitats Esportives de les Illes Balears així com qualsevol ens privat.
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4.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Les entitats que vulguin beneficiar-se d’aquestes ajudes han de formular una
sol·licitud per a cada esdeveniment esportiu, que s’ha d’adequar al model que figura
en l’annex 1 i que ha de signar el representant legal de l’entitat.
L’imprès oficial de la sol·licitud està a disposició dels interessats a les oficines de la
Fundació Illesport, ubicades a la instal·lació esportiva Palma Arena al carrer Uruguay
s/n, 07010 de Palma, o a la pàgina web (www.illesport.org).
A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:
1.

Memòria tècnica de presentació de l’esdeveniment esportiu que ha de incloure
com a mínim la següent informació:
a) Denominació de l’esdeveniment
b) Referències històriques (edicions, participació, premsa…)
c) Calendari previst
d) Illa, municipi i instal·lació o espai previst
e) Descripció de les actuacions previstes
f)

Oficialitat dels resultats

g) Justificació de la necessitat del projecte
2.

Pressupost total i detallat d’ingressos i despeses

3.

Declaració on s’especifiqui si s’han sol·licitat o concedit altres ajudes o
subvencions per a la mateixa finalitat procedents d’altres conselleries,
administracions o entitats públiques o privades.

4.

Fotocòpia de la sol·licitud o concessió, si escau, de l’esdeveniment de caràcter
nacional o internacional corresponent.

5.

Certificats vigents d’estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries amb l’Estat i amb la Seguretat Social.

6.

Certificat bancari del compte corrent que vinculi un número de compte amb
l’entitat sol·licitant.

7.

Fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant i del DNI, NIF o NIE, del/de la
representant legal que signa la sol·licitud.
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8.

Declaració de no trobar-se en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la
condició de beneficiari / beneficiària de subvencions de l’article 10 del Decret
legislatiu 2/2005.

La presentació de la sol·licitud suposa l’autorització per tal que el personal de la
Fundació Illesport pugui sol·licitar qualsevol altra documentació o demanar a altres
administracions les dades i els informes complementaris adients per tramitar
l’expedient.
5.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El termini per presentar les sol·licituds és des de l’endemà de la publicació de l’anunci
d’aquesta convocatòria d’ajudes en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al 30 de
novembre de 2012 o fins exhaurir el crèdit destinat a la convocatòria.
Les sol·licituds i la documentació complementària per obtenir l’ajuda que estableix
aquesta convocatòria s’han de presentar en el Registre de la Fundació Illesport,
localitzat a la instal·lació esportiva Palma Arena, al carrer Uruguay s/n, 07010 de
Palma.
6.

ESMENA DE LES SOL·LICITUDS

Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, la Fundació Illesport ha de
requerir a l’entitat sol·licitant perquè esmeni les deficiències en un termini de 10 dies
que és improrrogable. L’incompliment d’aquest termini implica el desistiment de la
sol·licitud.
Aquest requeriment es podrà fer mitjançant correu electrònic, a qualsevol de les
adreces indicades pel sol·licitant al formulari.
7.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

D’acord amb el Patronat de 21 de desembre de 2011, es va constituir una Comissió
Avaluadora encarregada de valorar les sol·licituds de les diferents convocatòries
d’ajudes de la Fundació. Aquesta comissió està formada per:
• President: el Director General d’Esports.
• Vocals:


el Director-gerent de la Fundació Illesport



dos tècnics de la Fundació Illesport designats pel Director General d’Esports
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Les decisions d’aquesta comissió es prendran per majoria simple i en cas d’empat el
President tindrà el dret de vot de qualitat.
Les funcions de la Comissió Avaluadora són:
• Examinar les sol·licituds presentades.
• Determinar el compliment de tots els requisits dels sol·licitants i seleccionar els
projectes admesos a la convocatòria.
• Resoldre els dubtes d’interpretació que puguin sorgir en relació amb la
convocatòria.
• Avaluar les sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració establerts en la
convocatòria i establir la quantia corresponent.
La Fundació Illesport, ni cap altre ent depenent de la Conselleria de Turisme i Esports,
no atorgarà més d’una ajuda per la mateixa activitat o projecte.
La Fundació Illesport signarà mitjançant el Director general d’Esports els convenis
que instrumentalitzin cada una de les aportacions objecte d’aquesta convocatòria.
Les ajudes concedides conformement a aquesta convocatòria ho seran mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, de manera que, fins haver exhaurit el límit
màxim de crèdit assignat a la convocatòria, a tots els que compleixin els requisits que
s’hi estableixen, s’adjudicaran les aportacions econòmiques segons els criteris de la
base vuitena.
8.

CRITERIS I BAREMS PER AVALUAR LES SOL·LICITUDS

Els barems que s’han d’aplicar per avaluar les sol·licituds són els que s’indiquen a
continuació.
a) Característiques de l’esdeveniment: fins a 20 punts.
Dins aquest apartat es tindran en compte els aspectes següents:
− Singularitat
− Edició
− Categoria esportiva
− Nivell tècnic dels participants
− Nombre global dels participants
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b) Tipus de competició: fins a 20 punts
Dins aquest apartat es tindran en compte els aspectes següents:
− Organització de campionats mundials, europeus o nacionals
− Organització de competicions o proves que puntuïn per a campionats
mundials, europeus o nacionals
− Organització de competicions internacionals de prestigi reconegut
c) Repercussió turística: Fins a 20 punts.
Dins aquest apartat es valorarà que les activitats coincideixin amb els objectius
específics de promoció i desestacionalització turística de les Illes Balears, i es
tindran en compte els aspectes següents:
− Nombre d’esportistes participants de fora de les Illes Balears
− Modalitat esportiva en combinació amb l’època de l’any
− Mitjans prevists de difusió del projecte o l’esdeveniment fora de les Illes
Balears
− Previsió del retorn econòmic de l’esdeveniment i les seves activitats
complementàries
d) Anàlisis del projecte: fins a 10 punts.
Dins aquest apartat es tindran en compte els aspectes següents:
− Grau de definició del projecte
− Recursos materials i personals de què disposa l’entitat sol·licitant i que
garanteixen el compliment adequat de l’activitat per a la qual se sol·licita
l’ajuda
− Reconeixement de la federació esportiva corresponent
− Aprofitament de l’esdeveniment per promoure l’esport adaptat
e) Anàlisis documental i econòmic: fins a 10 punts
Dins aquest apartat es tindran en compte els aspectes següents:
− Presentació detallada i organitzada de la documentació específica requerida
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− Valoració del pressupost en relació a l’activitat
− Autofinançament i aportació privada
9.

QUANTIA DE LES AJUDES

Per poder optar a les ajudes que estableix aquesta convocatòria, el projecte valorat ha
d’aconseguir una puntuació mínima de 25 punts, una vegada que s’hagin aplicat el
barem i els criteris anteriors.
La determinació de la quantia de l’ajuda per a les sol·licituds presentades ha de ser el
resultat d’aplicar l’operació consistent en multiplicar els punts obtinguts per cada
sol·licitud admesa que hagi obtingut la puntuació mínima establerta pel valor en
euros del punt que s’estableix en 100 €, sempre que aquesta quantitat no sigui
superior a l’import sol·licitat.
Si els projectes pels quals se sol·licitin les ajudes objecte d’aquesta convocatòria
obtenen ajudes o subvencions per part d’altres entitats públiques o privades, el total
de totes les aportacions, en cap cas podrà superar el pressupost del projecte.
10. PAGAMENT
Les ajudes que atorgui la Fundació Illesport per aquesta convocatòria es pagaran
mitjançant transferència bancària, una vegada que les entitats beneficiàries hagin
justificat correctament l’aplicació dels fons mitjançant la presentació a la Fundació
Illesport de la totalitat de la documentació justificativa que s’especifica en l’apartat
11 d’aquestes bases.
La data màxima per efectuar el pagament serà el 31 de desembre de 2012 per als
beneficiaris que hagin lliurat la documentació justificativa correctament abans de l’1
de desembre de 2012.
La data màxima per efectuar el pagament serà el 28 de febrer de 2013 per als
beneficiaris que hagin lliurat la documentació justificativa correctament després de l’1
de desembre de 2012 i abans del 31 de gener de 2013.
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11. JUSTIFICACIÓ
La documentació justificativa que presenti l’entitat beneficiària ha d’incloure el
següent:
• Escrit del representant legal de l’entitat organitzadora en què consti la realització
de l’esdeveniment i el balanç d’ingressos i despeses que ha comportat.
• Relació numerada, ordenada sistemàticament i detallada de les factures
acreditatives de les despeses.
• Factures originals acreditatives de les despeses, i documents comprovatoris de
pagament d’aquestes.
• Memòria explicativa de l’esdeveniment.
L’ajuda concedida s’ha de justificar en un termini màxim d’un mes comptador des
que acabi l’activitat objecte de l’ajuda o des que es signi el conveni que
instrumentalitzi l’aportació corresponent.
En cas que l’entitat beneficiària no justifiqui l’import total del projecte d’actuació que
hagi servit de base a la concessió de l’ajuda, pertoca la revocació parcial de l’ajuda,
de la qual s’ha de reduir l’import proporcionalment a la quantia no justificada.
No s’entendrà totalment justificada l’aplicació dels fons percebuts fins que no s’hagi
acreditat, com a mínim, l’import del projecte d’actuació que hagi servit de base per
concedir l’ajuda.
12. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES
Són obligacions de les entitats beneficiàries de les ajudes:
a) Dur a terme l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajuda dins el termini
establert i complir els requisits i les condicions que determinen la concessió de
l’ajuda.
b) Justificar la realització de l’activitat objecte de l’ajuda i també complir els
requisits i les condicions que determinen la concessió de l’ajuda.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pertoquen per part
de la Fundació Illesport i facilitar tota la informació que aquesta requereixi en
relació amb l’ajuda concedida.
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d) Comunicar a la Fundació Illesport l’obtenció de subvencions o ajudes per a la
mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat,
nacional o internacional.
e) Comunicar inmediatament a la Fundació Illesport qualsevol eventualitat que
alteri o dificulti greument el desenvolupament del projecte objecte de l’ajuda, en
particular si se’n poden derivar de modificacions de dates previstes d’execució o
si poden afectar al cost total, i sol·licitar l’autorització prèvia i expresa de la
Fundació Illesport per fer qualsevol modificació substancial del projecte objecte
d’ajuda. Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s’han de
formular inmediatament a l’aparició de les circumstàncies que la justifiquin i
s’hi han d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.
f)

Incloure en tots els elements publicitaris de l’activitat objecte de l’ajuda i a la
mateixa activitat, la col·laboració de la Fundació Illesport amb el logotip del
Govern de les Illes Balears (Conselleria de Turisme i Esports) i la marca de
destí turístic “Illes Balears”.

g) Convidar la Conselleria de Turisme i Esports als actes de presentació,
lliurament de premis o altres actes complementaris que es duguin a terme.
h) Acreditar, quan la Fundació Illesport els ho sol·liciti, que es troben al corrent
del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
S'eximeix de la justificació de les obligacions f) i g) que no es puguin complir per
haver-se realitzat l'esdeveniment objecte de l'ajuda, amb anterioritat a la publicació
de la convocatòria.
Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per concedir l’ajuda i, en
qualsevol cas, l’obtenció concurrent d’ajudes atorgades per a la mateixa finalitat per
altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, pot donar
lloc a modificar la quantitat atorgada.
13. SEGUIMENT
La Fundació Illesport pot fer un seguiment dels esdeveniments finançats, sense
perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o
reglamentària, a altres organismes o institucions.
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