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CONVENI ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT I LA FEDERACIÓ CATALANA DE REM
PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA FASE D’ESPECIALITZACIÓ DEL CETD DE BANYOLES
DURANT L’ANY 2016
Esplugues de Llobregat, a 18 de novembre de 2016
REUNITS
D’una part, el senyor Gerard M. Figueras Albà, com a president del Consell Català de l’Esport (d’ara
endavant, CCE) amb competència suficient d’acord amb l’article 2.2.f) del Decret 35/2001, de 23 de
gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del CCE.
I d’altra part, el senyor Ivan Valencia Arévalo, amb el NIF 77743091D, en la seva qualitat de
President la Federació Catalana de Rem (d’ara endavant, FCR) amb NIF G08840944, tal com
consta el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat suficient per formalitzar aquest document en
representació de les respectives entitats,
MANIFESTEN
1. L’article 3.2h) del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31de juliol,
estableix, entre altres principis rectors de la política esportiva de la Generalitat, el de promoure i
planificar l’esport de competició i alt nivell en col·laboració amb les federacions esportives i altres
autoritats competents en la matèria, i vetllar perquè es practiqui d’acord amb els principis olímpics.
2. La Federació Catalana de Rem, és l’única entitat privada d’interès públic i social dedicada a la
promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica de les disciplines i especialitats esportives que li són
pròpies en l’àmbit de Catalunya, que gaudeix a tals efectes del reconeixement previst a l’article 18 del
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.
3. El Consell Català de l’Esport és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al
Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria General de l’Esport, d’acord amb el que
determina l’article 35.3 del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31
de juliol, i que te, entre altres finalitats, la de planificar i gestionar la política esportiva de la Generalitat.
4. La FCR ha presentat sol·licitud de subvenció, juntament amb documentació complementària, per a
les despeses de l’allotjament d’esportistes a la Residència en la fase d’especialització del CETD de
Banyoles.
5. La Federació Catalana de Rem comparteix els objectius d’aquesta política esportiva tenint present
els principis rectors de promoure i planificar l’esport de competició i d’alt nivell, en col·laboració amb
les federacions esportives i altres autoritats competents en la matèria.
6. Els articles 90.3.c) i 94.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre –en relació a l’article 22.2 c) de la Llei estatal 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions- excepcionalment, estableixen que es poden concedir
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subvencions innominades o genèriques sempre que s’acrediti la impossibilitat de promoure la
concurrència pública per les especificitats del subvencionat o de les activitats a desenvolupar.
Vist que l’expedient ha seguit la tramitació corresponent i que compleix la normativa aplicable, de
conformitat amb l’article 94.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (LFC),
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, posades d’acord les parts i en consideració
de les manifestacions anteriors, aquestes subscriuen el present conveni que es regirà per els
següents:
PACTES
Primer. Objecte del conveni
Concedir una subvenció a la Federació Catalana de Rem, per un import màxim de 100.000,00, per a
contribuir en les despeses d’allotjament d’esportistes a la Residència en la fase d’especialització del
CETD de Banyoles, durant el període entre l’1 de març de 2016 i el 31 de desembre de 2016.
Segon. Programa d’actuació de la Federació Catalana de Rem, en el marc d’aquest conveni
La Fase d’Especialització del CETD de Banyoles que consisteix en la concentració permanent
d’esportistes que han obtingut resultats destacats en competicions nacionals i internacionals, amb
l’objectiu de participar en campionats d’ elit, d’àmbit nacional i internacional.
Tercer. Finançament màxim
El CCE contribuirà al finançament de les activitats dutes a terme per la FCR durant l’any 2016 en el
marc d’aquest conveni amb un màxim de 100.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària
D/482000100/4710/0000 del pressupost vigent del Consell Català de l’Esport, que es desglossen en
els següents conceptes:

DESPESES
Personal Residència FCR
Manutenció
Lloguer Residència
TOTAL

PRESSUPOST
62.107,74 €
33.754,62 €
9.207,88 €
105.070,24 €

SUBVENCIÓ

100.000,00 €

Quart. Despeses subvencionables
4.1 Es consideren despeses subvencionables les despeses relacionades directament amb el
desenvolupament de l’activitat indicada al pacte primer i segon, resultin estrictament necessàries i es
realitzin en les condicions que determina aquest conveni. En cap cas, les despeses poden tenir
caràcter de despeses d’inversió, ni el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor
de mercat. A aquests efectes, tenen aquesta condició les despeses que expressament constin com a
subvencionables a la Guia per a la justificació de les subvencions disponible a la pàgina web
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corporativa de l'Administració de la Generalitat, Secretaria General de l'Esport, en l'adreça electrònica
següent: http://www20.gencat.cat/portal/site/sge.
4.2 Són elegibles les despeses de gestió o indirectes que realitza el beneficiari, com ara despeses
de personal no vinculat directament al projecte, despeses de lloguer, material d’oficina, aigua, llum,
calefacció, neteja, manteniment i d’altres de característiques similars i detallades a la Guia de
Justificacions, fins un percentatge màxim que no pot superar el 20% de la subvenció atorgada.
L’entitat, amb compte separat ha d’aportar els justificants de les despeses i el mètode de càlcul
aplicat per a la seva imputació a la subvenció, de manera que l’explicació aportada reflecteixi totes
les dades que permetin verificar que son raonables per raó de les activitats a subvencionar.
4.3 S’estableix un percentatge màxim del 20% de desviació pressupostària, entre el cost inicialment
pressupostat i el cost final justificat de les activitats subvencionades que no comporta reducció de la
quantia de la subvenció atorgada, sempre que es garanteixi que l’objecte i la finalitat de la subvenció
s’ha complert. En el supòsit que el percentatge de desviació pressupostària superi el 20%, sempre
que l'objecte i la finalitat de la subvenció concedida es compleixin, l'import de la subvenció atorgada
es redueix automàticament, en la mateixa proporció al percentatge en què se superi aquesta xifra.
4.4 Aquesta subvenció és compatible amb d'altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per
altres administracions públiques o ens públics i privats d'àmbit territorial, nacional, estatal, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals.
4.5 En cap cas, l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en
concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de les
activitats desenvolupades pel beneficiari.
Cinquè. Pagament de la subvenció
5.1 El pagament de la subvenció s'efectua mitjançant dos lliuraments: el primer, una bestreta inicial
del 90% del total de la subvenció concedida, que es tramita a partir de la concessió, per a la qual no
s'exigeixen garanties, i el segon, del 10% restant, que es tramita un cop realitzada la justificació de la
totalitat de les despeses efectuades i considerada elegible, com a mínim, per l’import de la subvenció
concedida, en els termes previstos en aquest conveni.
5.2 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor ha de
comprovar d'ofici si l'entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
Sisè. Justificació
6.1 L’Entitat beneficiària ha de justificar l'aplicació dels fons percebuts d'acord amb el que estableixen
els articles 30 i 31 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ordre
ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions i de conformitat amb el
que preveu aquest pacte.
6.2 Les despeses a justificar s'han d'haver realitzat en el període comprès entre l'1 de març de 2016 i
el 31 de desembre del 2016, ambdós inclosos, i han de ser degudament validades pel corresponent
representant legal de l'entitat.
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6.3 Les entitats han de presentar la documentació justificativa descrita en aquest pacte abans del 15
de desembre de 2016. En el cas que en aquesta data no s’hagués fet el pagament de la bestreta del
90%, la documentació justificativa s’haurà de presentar en un termini no superior a un mes a comptar
des de la data efectiva de pagament.
6.4 Documentació justificativa a aportar:
La FCR ha de presentar al Consell Català l'Esport el compte justificatiu, el qual ha de contenir la
documentació següent, acreditativa de la totalitat de la despesa efectuada en cadascun dels
conceptes objecte del conveni i, per tant, del compliment de l'objecte de la subvenció i de l'aplicació
dels fons concedits:
a) Memòria-programa explicativa de l’exercici en curs, en què es detallin les activitats del CETD, tot
indicant la temporització, el nombre d’accions desenvolupades, els resultats compatibilitzats i el valor
dels indicadors, signada pel secretari de la FCR.
b) Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, signada pel secretari de la
Federació amb el vistiplau del president, on hi consti:
b.1. Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la
factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la
data de pagament.
b.2. Liquidació definitiva del pressupost amb l'estat comparatiu entre el pressupost inicial i el finalment
aprovat i executat, en la qual s’indiquin i es motivin les desviacions que hi ha hagut.
b.3 La relació classificada de les despeses de l'activitat ha d'anar acompanyada de les factures o els
documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i la
documentació acreditativa del pagament.
En la justificació s'ha d'indicar clarament a quins dels conceptes previstos en aquest conveni
corresponen els justificants aportats, així com a quins conceptes del pressupost previst es refereixen.
Es considera efectivament pagada la despesa als efectes de la seva consideració com a
subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de
la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests d'un efecte mercantil, garantit per una entitat
financera o companyia d'assegurances.
Els justificants s'han de presentar en format paper i ser originals.
b.4 En el supòsit d’activitats realitzades amb posterioritat a la signatura del conveni, declaració
responsable del o de la representant legal de l'entitat acreditativa del compliment de l'obligació
prevista al pacte 8è.f).
b.5 Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat
subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses
s'imputin parcialment a d'altres subvencions, cal indicar la quantia exacta o percentatge imputat a
cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.
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b.6 Quan l'import de la despesa total o parcialment subvencionable superi les quanties establertes al
Text Refós de la Llei estatal de contractes del sector públic, aprovada pel Real Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, per al contracte menor (a data d’avui 17.999,99 euros + IVA), el
beneficiari ha de sol•licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, d’acord amb les
indicacions de la Guia de Justificacions i amb caràcter previ a la contracció del compromís, la
prestació del servei o el lliurament del bé. L'elecció entre les ofertes presentades, que han d'aportarse en la justificació, s’ha de realitzar conforme a criteris d'eficiència i economia. Quan no s’hagi triat
l’oferta econòmica més avantatjosa, també s’ha d’aportar una memòria justificativa de l’elecció.
b.7 Qualsevol altra documentació relacionada directament amb l'objecte específic de la subvenció que
es requereixi.
Hi ha disponible la Guia per a la justificació de les subvencions a l'adreça electrònica següent:
http://www20.gencat.cat/portal/site/sge.
En tots els casos, els justificants vàlids presentats es marcaran amb un segell que indiqui la subvenció
que es justifica.
7.5 La no-realització de l'activitat subvencionada en els termes previstos, la manca de justificació o la
justificació incompleta o incorrecta de l'activitat subvencionada comporta la revocació total o parcial de
la subvenció i el reintegrament dels fons rebuts.
Setè. Transparència
7.1 L’Entitat ha de complir les obligacions establertes pel títol II de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
7.2 La FCR, d’acord amb l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, ha comunicat al Consell Català de l’Esport, mitjançant
declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració, a l’efecte de fer-les públiques.
7.3 Així mateix, d’acord amb l’article 55.2 d’aquesta Llei, la FCR ha d’adequar l’activitat als principis
ètics i les regles de conducta següents:
1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar
en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu
parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol
acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions
o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
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3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació
de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells
mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de
subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria,
particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades
amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als
adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal,
en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador
previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a
beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la
legislació vigent en matèria de subvencions.
Vuitè. Altres obligacions
La FCR està subjecta a les obligacions següents:
a) Complir la finalitat de la subvenció realitzant les activitats subvencionades en el termini establert en
aquest conveni.
b) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb la documentació presentada.
Qualsevol canvi en l’activitat o calendaris presentats s’ha de comunicar al Consell Català de l'Esport
com a màxim el 30 d’octubre de 2016 i sempre que no afectin els programes prèviament justificats. El
CCE pot acceptar o no la modificació sol·licitada, dins el termini màxim de 30 dies, si no comporta
canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixen
aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden
donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.
c) Proporcionar en tot moment la informació que li sigui demanada respecte de la subvenció
concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control del Consell Català de l'Esport, de la
Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents
d'acord amb la normativa aplicable.
d) Comunicar al CCE els ajuts, els ingressos o els recursos que financin les activitats
subvencionades, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades,
nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta
comunicació s'ha de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació
dels fons rebuts.
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e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
f) En les activitats realitzades amb posterioritat a la signatura del conveni, incloure el suport de
l’Administració de la Generalitat, mitjançant la identificació “Amb el suport de Generalitat de Catalunya
–
esportcat”,
que
consta
a
l’adreça
http://esports.gencat.cat/web/.content/home/IMG_SGE/img/jpg/esportcat_c_rgb_fb_600pp_suport.jpg
(per a altres versions http://esports.gencat.cat/ca/secretaria_general_de_lesport/consell-catala-delesport/imatge_de_la_secretaria_general_de_lesport), en els elements informatius i de difusió de les
activitats objecte de la subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció.
Els logotips “Generalitat de Catalunya” i “esportcat” no es poden separar i han d’aparèixer sempre
amb aquesta distribució.
Així mateix, en els mateixos supòsits, en els elements informatius i de difusió de les activitats objecte
de la subvenció, també s’ha d’incloure el logotip dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017
(http://esports.gencat.cat/ca/detalls/Article/Jocs-Mediterranis-Tarragona-2017
g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
h) Respectar el límit de subcontractació màxim del 50% de l'import del pressupost total de l'activitat
subvencionada, d'acord amb l'article 29 de la Llei estatal 38/2003, general de subvencions, i l'article
68 del seu Reglament.
i) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats
en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així
com tots els estats comptables i els registres específics que siguin exigits, amb la finalitat de garantir
l'exercici adequat de les facultats de comprovació de control.
j) De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i
homes, els beneficiaris de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què
manifestin el seu compliment al que preveu aquesta Llei.
k) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i les
clàusules d’aquest conveni.
Novè. Modificació i revocació de la subvenció concedida
9.1 El present conveni es pot modificar per l'obtenció concurrent d'altres ajudes o en cas d'alteració
objectiva de les condicions que van motivar-ne la concessió.
9.2 Són causes de revocació les previstes a l'apartat 3 de l'article 92 bis i a l'article 99, tots ells, del
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, així com les previstes a l'article 37 de la Llei estatal 38/2003, general de subvencions, i
l'incompliment dels requisits establerts als articles 32.1,32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística.
9.3 És igualment causa de revocació l'incompliment dels requisits establerts a la normativa sectorial
corresponent.
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Desè. Seguiment del conveni
El seguiment del conveni correspon al Consell Català de l’Esport, a través de la Subdirecció General
d’Activitats Esportives i Infraestructures del Consell Català de l’Esport.
Onzè. Vigència del conveni
Aquest conveni entra en vigor a la data de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2016.
Dotzè. Normativa aplicable
En tot allò no previst expressament en aquest conveni són d'aplicació els preceptes continguts al
capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, en tot allò que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei estatal
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el 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, tots dos
en els seus preceptes bàsics; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya; la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com el que disposa la Llei
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya que sigui d'aplicació a l'exercici corresponent, i la
resta de normativa aplicable.
Tretzè. Interpretació i resolució de conflictes
Les controvèrsies que puguin sorgir en l’aplicació i interpretació del conveni s’han de resoldre per
acord de les parts.
En les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni, ambdues parts se
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, perquè així consti, i en prova de conformitat, les dues parts signen aquest conveni per duplicat i a un
sol efecte al lloc i data indicats a l’encapçalament.

Gerard M. Figueras i Albà
El president del Consell Català de l’Esport

Ivan Valencia Arévalo
El president de la Federació Catalana de Rem
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