
1. INTRODUCCIÓ

1.Les subvencions tenen caràcter voluntari i no generen cap dret respecte 
a peticions posteriors

2.Els beneficiaris són entitats sense ànim de lucre constituïdes legalment a 
Andorra

3.El Comú ha de vetllar 2 punts importants:
- Que les entitats sense ànim de lucre funcionin segons marquen els 
seus estatuts
- Que la subvenció atorgada es destini a la finalitat objecte de la 
subvenció i en nom de l’entitat

4.Si una entitat no vol ésser supervisada pel Comú, no ha de sol·licitar cap 
subvenció econòmica comunal

5.El Comú farà auditaries a algunes entitats esportives

Presentació subvencions a entitats esportives
Període juliol’16-juny’17



2. EL PROCÉS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, 
VALORACIÓ I ATORGAMENT ESTÀ REGULAT PER:

* L’Ordinació  relativa a la normativa per a l’atorgament de 
subvencions per a l’organització i promoció d’activitats i 
serveis socials, culturals, esportius, juvenils, d’interès turístic 
i de dinamització comercial que es desenvolupin a la 
parròquia d’Andorra la Vella
(BOPA núm. 33 – any 27 – 22.4.2015)

* L'avís del 23-8-2016 pel qual s’acorda establir un termini 
per presentar les sol·licituds per als diferents programes 
esportius, per al període de juliol del 2016 a juny del 2017 
(del 1 al 22 de setembre del 2016) i es publiquen les bases 
reguladores de la convocatòria. A tots els assistents se’ls hi 
ha fet arribar una còpia de les bases reguladores



3. Revisió i valoració de  totes les sol·licituds
Programa 1

16 sol·licituds presentades: 16 sol·licituds valora des 
1. Club Rítmica Serradells
2. Club Kung-fu Taichi
3. Club de Judo Hantei
4. Karate Club Shotokan
5. Unió Esportiva Santa Coloma
6. Club Gimnàstica Artística Serradells
7. Club Patinatge Artístic Principat d’Andorra
8. Club Esportiu Serradells Natació
9. Club Natació Sincronitzada Serradells
10. Centre d’Escacs d’Andorra
11. Esquí Club d’Andorra
12. Andorra Hoquei Club
13. Futbol Club Santa Coloma
14. Taekwondo Club Andorra
15. Handbol club Serradells
16. Agrupació Ciclista Andorrana



Aspectes que s’han tingut en compte en el moment de realitzar l es
valoracions al Programa 1:

- Segons estableix la disposició addicional segona, de les Bases
Reguladores, el Departament d’Esports considera que vist que algunes
entitats esportives gaudeixen d’ajudes econòmiques importants per part de
la seva Federació, es proposa una reducció dels 60% de la puntuació
obtinguda en la valoració.

- Segons estableix la disposició addicional segona, de les Bases
Reguladores, el Departament d’Esports per manca de disponibilitat
econòmica ha modificat l’article 11.2 L, modificant el % d’increment pels P1
i passant a incrementar en un 15% l’import subvencionat en la convocatòria
anterior en els Programes 1 a les entitats amb una subvenció d’entre 0% a
9.999€, un 10% a les entitats amb una subvenció entre 10.000€ i 14.999€,
un 9% a les entitats amb una subvenció d’entre 15.000€ i 19.999€, un 5% a
les entitats amb una subvenció d’entre 20.000€ i 24.999€ i un 3% a les
entitats amb una subvenció de més de 25.000€



Programa 2

2 sol·licituds presentades: 2 sol·licituds valorade s

1. Activitat Física per Afectats del Càncer. (ASSANDCA)
2. Master Class Solidària de Zumba (ATIDA) 



Programa 3
19 sol·licituds presentades, 17 sol·licituds valora des i 2 sol·licituds desestimades

1. Promoció Caiac a la Fira (Club Andorrà de Canoe-Caiac)
2. Hivern Caiac d’Andorra (Club Andorrà de Canoe-Caiac)
3. Primavera Caiac d’Andorra (Club Andorrà de Canoe-Caiac)
4. XXVIè Trofeu d’Andorra la Vella de Gimnàstica Rítmica (Club Rítmica Serradells)
5. XXVIè Torneig Vila Internacional de Judo (Club de Judo Hantei)
6. Xè Trofeu de Karate d’Andorra la Vella (Karate Club Shotokan)
7. Trofeu Tardor de Gimnàstica Artística (Club Gimnàstica Artística Serradells)
8. 8è Trofeu d’Andorra la Vella de Patinatge Artístic (Club Patinatge Artístic Principat d’Andorra)
9. Gran Prix d’escacs (Centre d’Escacs d’Andorra)
10. 33a Edició del Torneig de les 12 Hores d’Hoquei patins d’Andorra la Vella (Andorra Hoquei Club)
11. Bic Futsal (Ciberpenya Blaugrana)
12. Multisegur Volta als ports d’Andorra “Marxa Ciclista” (Agrupació Ciclista Andorrana)
13. VIè Trofeu Vila d’Andorra la Vella. Memorial Jordi Perez (Sprint Club Andorra)
14. 6è Open d’Escalada Bloc Café (Secció d’Acció Esportiva del Bloc Café)
15. Torneig Petits Isards (VPC Andorra Rugbi XV)
16. 26è Trofeu Hipocampus (Club Esportiu Serradells Natació)
17. 14è Triatló Popular (Club Triatló Serradells Andorra)

Motius per haver desestimat 2 sol·licituds:

- Segons l’article 6.1 C de les Bases Reguladores, manca la documentació especifica que requereix el
Departament d’Esports en el moment de presentar la sol·licitud.



Aspectes que s’han tingut en compte en el moment de realitzar l es
valoracions al Programa 3

- Segons estableix la disposició addicional segona, el Departament
d’Esports per manca de disponibilitat econòmica a modificat l’article 11.2 L,
establint que els clubs o entitats esportives que han sol·licitat un increment
de més del 15% de l’import acordat en la convocatòria 2015-2016, se’ls ha
mantingut l’import acordat en la convocatòria anterior.

- Segons estableix la disposició addicional segona, de les Bases
Reguladores, el Departament d’Esports considera que vist que algunes
entitats esportives gaudeixen d’ajudes econòmiques importants per part de
patrocinadors i altres entitats públiques, proposa una reducció dels 70% de
la puntuació obtinguda en la valoració.



Programa 4

5 sol.licituds presentades, 5 sol.licituds valorades
1. Curs Tècnic Esportiu Nivell A – Futbol (Unió Esportiva Santa Coloma)
2. Curs Tècnic Esportiu Nivell A – Futbol (Futbol Club Santa Coloma)
3. Formació ACSM (ASSANDCA)
4. Activitat Formativa de Kata i Ju-Jitsu (Club de Judo Hantei)
5. Formació 2 Tècnics a França (Club Gimnàstica Artística Serradells)



4. CONCLUSIONS TÈCNIQUES

La majoria de sol·licituds han estat ben presentades

En algunes sol·licituds les entitats gaudeixen de subvencions importants 
d’estaments federatius i s’han tingut en compte alhora de la valoració.

En algunes sol·licituds les entitats generen pocs ingressos propis amb 
aportacions dels seus socis o practicants. Arriben molt just al 10% respecte 
al total d’ingressos

Algunes entitats, en el Programa 3, han sol·licitat un increment de més del 
15% de l’import acordat en la convocatòria 2015-2016, el que ha comportat 
que se’ls ha mantingut l’import acordat en la convocatòria anterior. 



5. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La convocatòria 2012 – 2013: 372.980€

La convocatòria 2013 – 2014: 352.350€
(una reducció d’un 5,53% )

La convocatòria 2014 – 2015: 354.350€
(un augment d’un 0,57% )

La convocatòria 2015 – 2016: 352.500€

La convocatòria 2016 – 2017: 355.000€



ENTITAT SOL·LICITANT RESOLUCIÓ 2016-2017

Centre d’Escacs d’Andorra P1: 3.391,93€
P3: 1.000,00€ - Gran Prix

Club Patinatge Artístic Principat d’Andorra P1: 18.862,47€
P3: 1.200,00€ - Trofeu d’Andorra la Vella

Club Natació Sincronitzada Serradells P1: 17.178,88€

Handbol Club Serradells P1: 3.000€

Andorra Hoquei Club P1: 33.044,53€
P3: 2.800,93€ - 12 Hores d’hoquei

Esqui Club d’Andorra P1: 56.184,79€

Club Esportiu Serradells Natació P1: 26.090,42€
P3: 1.790,00€

Club Rítmica Serradells P1: 24.601,67€
P3: 2.107,36€ - Trofeu de Gimnàstica Rítmica

Taekwondo Club Andorra P1: 21.227,75€

Club Kung-fu Tai-chi P1: 7.950,00€



ENTITAT SOL·LICITANT RESOLUCIÓ 2016-2017

Unió Esportiva Santa Coloma P1: 18.088,76€
P3: DESESTIMADA 
P4: 536,39€ - Curs Tècnic Nivell A - Futbol

Karate Club Shotokan P1: 24.864,00€
P3: 1.380,00€ - Trofeu de Karate Andorra la Vella

Club Gimnàstica Artística Serradells P1: 18.391,35€
P3: 1.140,00€ - Trofeu Tardor
P4: 780,22€ - Formació 2 Tècnics a França

Club de Judo Hantei P1: 28.507,31€
P3: 2.767,72€ - Torneig Vila d’Andorra la Vella
P4: 720,00€

Futbol Club Santa Coloma P1: 16.837,14€
P4: 536,39€ - Curs Tècnic Nivell A - Futbol

Agrupació Ciclista Andorrana P1: 6.279,00€
P3: 1.972,67€ - Volta als Ports

Sprint Club Andorra P3: 632,50€ - Trofeu Vila d’Andorra la Vella

ASSANDCA P2: 1.027,97€ - Activitat física per afectats al càncer
P4: 427,00€ - Formació ACSM



ENTITAT SOL·LICITANT RESOLUCIÓ 2016-2017

Ciberpenya Blaugrana P3: 3.350,90€ - Bic Futsal

VPC Andorra Rugby XV P3: 1.680,42€ - Torneig Petits Isards
P3: DESESTIMADA

Club Andorrà de Canoe-Caiac P3: 331,20€ - Promoció Caiac Fira
P3: 488,00€ - Hivern Caiac Andorra
P3: 264,00€ - Primavera Caiac Andorra

ATIDA P2: 472,03€ - Master Class Solidària de Zumba

Secció d’Acció Esportiva Bloc Café P3: 1.655,09€ - Open Boulder Bloc Café

Club Triatló Serradells Andorra P3: 1.139,21€ - Triatló Popular



6. PUNTS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE 
DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA

Article 4. Obligacions de les entitats perceptores

- Desenvolupar la seva activitat a la parròquia d’Andorra la Vella

- Haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors i no estar afectats per qualsevol tipus de sanció

- Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció durant el període juliol 2016 – juny 2017 i només pot 
ser utilitzada per a la realització del projecte pel qual va ser atorgada

- Fer constar en tot el material de difusió i publicitat del projecte subvencionat, la frase “Amb el suport del Comú 
d’Andorra la Vella” i/o logotip del Comú d’Andorra la Vella, amb el vist i plau del Departament de Comunicació del comú

- Cal disposar i presentar els 4 llibres (el de registre de socis, el d’actes, el d’inventari de béns i el de comptabilitat 
degudament registrats i omplerts. 

- Cal presentar una còpia de l’acta de l'assemblea ordinària de socis en la qual s’han aprovat els comptes de l’exercici
anterior i el pressupost de l’actual exercici.

- Cal presentar la memòria detallada de l’activitat realitzada per l’entitat esportiva de juliol 2016 a juny 2017 com es
detallen a les Bases Reguladores, la qual servirà com a documentació alhora de sol·licitar la subvenció per a la
convocatòria 2017-2018.



Article 8. TERMINI, FORMA DE PAGAMENT I JUSTIFICACI Ó

Divendres 11 de desembre es poden recollir les Resolucions al 
Comú d'Andorra la Vella (s’avisarà per correu electrònic)

Per al cobrament de subvencions juliol’16-juny’17 calen dues
coses:

1. Haver recollit la Resolució
2. No tenir cap subvenció d’edicions anteriors pendent
de justificació

La forma de pagament i justificació del P1 i P2 es detalla en
l’article 8.1 de les Bases Reguladores de la Convocatòria

Nota important del P1: la subvenció del P1 es pot veure reduïda
d’un 0% al 5% depenen del grau d’implicació de l’entitat

La forma de pagament i justificació del P3 i P4 es detalla en
l’article 8.2 de les Bases Reguladores de la Convocatòria

Nota important del P4: els beneficiaris de la formació han
d’acreditar una vinculació de tres temporades amb l’entitat (article
11. 2. f)



Justificants de pagament, factures i tiquets de compra (Article 9)

Totes les factures han de reunir els requisits següents:

– Número de factura
– Data d’emissió
– Data de l’operació
– Denominació social completa de l’emissor de l’operació
– Denominació social completa del receptor de l’operació
– Número de registre tributari (NRT) de l’emissor
– Número de registre tributari (NRT) del receptor
– Descripció de l’operació
– Import total de l’operació

Tots els tiquets de compra han de reunir els requisits següents:

– Anar acompanyats d’un document explicatiu del concepte de la despesa per 
a cada tiquet signat pel president o vicepresident de l’entitat.

– Número de tiquet
– Data d’emissió
– Denominació social completa de l’emissor de l’operació
– Número de registre tributari (NRT) de l’emissor
– Import total de l’operació

Per a qualsevol consulta referent a subvencions, restem a la seva disposició,
els senyors. Josep Tudó (730090 i 347543) i Laura Baró (730090 i 381838)
Correus electrònics de contacte: esports@comuandorra.ad i
laura.baro@comuandorra.ad


