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DIPUTACIÓ DE LLEIDA
SECRETARIA GENERAL

Convocatòria  de  subvencions  en  règim  de  concurrència  competitiva  per  al  finançament  de  l’acció  de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques lleidatanes, temporada 2019-2020

BDNS(Identif.):533066

Convocatòria  de  subvencions  en  règim  de  concurrència  competitiva  per  al  finançament  de  l’acció  de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques lleidatanes, temporada 2019-2020.

BDNS (_____):

De conformitat  amb allò previst  en els articles 17.3 b i  20.8.a de la Llei  38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet és pot consultar en la Base
de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

Les determinacions bàsiques de la convocatòria son les següents:

Primer. Beneficiaris
Son beneficiaries dels diferents programes objecte d’aquesta convocatòria les entitats esportives, consells
esportius, les federacions esportives i esportistes de la demarcació de Lleida.

Segon. Objecte
Concessió de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a
les comarques lleidatanes.

Tercer. Règim d’atorgament
Concurrència competitiva

Quart. Normativa reguladora
Bases específiques reguladores de subvencions de la Diputació de Lleida per al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques lleidatanes, publicades al BOP núm.199 de
15 d’octubre de 2020, i a la web de la Diputació de Lleida (www.diputaciolleida.cat)

Cinquè. Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions
L’import total destinat a la convocatòria és de 1.368.000,00 €. El crèdit pressupostari va amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i imports següents:

Programa aplicació pressupostària Import
A1. Suport a l’activitat esportiva per a entitats esportives 011 341 4800000 850.000,00 €
A2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars per entitats esportives. 011 341 4800000
150.000,00 €
A3. Suport als clubs esportius amb persones amb discapacitat física i/o psíquica exclusivament. 011 341
4800000  18.000,00 €
Total Programa A 1.018.000,00 €

Programa aplicació pressupostària Import
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B. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport. 011 341
4800016 120.000,00 €
Total Programa B 120.000,00 €

Programa aplicació pressupostària Import
C. Suport a les federacions esportives de Lleida
011 341 4800000  80.000,00 €
Total Programa C   80.000,00 €

Programa aplicació pressupostària Import
D. Suport a esportistes lleidatans i lleidatanes
011 341 4800000  150.000,00 €
Total Programa D  150.000,00 €

Sisè. Termini presentació sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació
de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través de la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS).

7. Altres dades

a) Documentació i informació que s’haurà d’incloure en la petició.
Es determinen en l’article 9 de les Bases reguladores.

b) Forma i lloc de presentació de les sol·licituds.
Les entitats sol·licitants només poden presentar sol·licitud per a un únic programa o subprograma.

La sol·licitud de subvenció es farà per mitjà d’un formulari adreçat a la Presidència de la Diputació de Lleida,
d’acord amb el model que es troba a la web corporativa (http://www.diputaciolleida.cat), que haurà de ser
emplenat electrònicament. Aquest formulari de sol·licitud i la documentació que s’hi hagi d’adjuntar s’haurà
de presentar  mitjançant  instància  genèrica  de l’apartat  Tràmits  electrònics  de la  Seu Electrònica  de la
Diputació (https://tramits.diputaciolleida.cat/).

Els documents que acompanyaran a la sol·licitud s’incorporaran a una única tramesa. Tots els documents
que requereixin la signatura d’una autoritat hauran d’incorporar una signatura electrònica generada a partir
d’un certificat  electrònic que identifiqui  al  signant,  ja sigui  com a persona o en exercici  del  seu càrrec,
d’acord  amb el  que  es  recull  al  decret  de  la  Presidència  de la  Diputació  de Lleida  4625/2018,  de 29
d’octubre, de Política de signatura electrònica de la Diputació de Lleida i dels seus organismes dependents
(https://seuelectronica.diputaciolleida.cat/normativamilloradaanuncipublic/categories).

En  cas que  els  sol·licitants  siguin  persones  físiques, les  sol·licituds es  podran presentar tant pel canal
telemàtic com presencialment, al Registre General (Carrer del Carme, 26, 25007, Lleida), o bé per qualsevol
dels mitjans que estableix la legislació de procediment administratiu.

c) Criteris de valoració de les sol·licituds
Es determinen en l’Annex de les Bases específiques reguladores de subvencions de la Diputació de Lleida
per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques lleidatanes.
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