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Extracte de la Resolució de 18 de desembre de 2020, del 
director general d’Esport, per la qual es convoquen sub-
vencions a entitats participants en el nivell d’iniciació al 
rendiment en els XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana per al curs/temporada 2020-2021. [2020/11203]

Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2020, 
del director general de Deporte, por la que se convocan 
subvenciones a entidades participantes en el nivel de ini-
ciación al rendimiento en los XXXIX Jocs Esportius de 
la Comunitat Valenciana para el curso/temporada 2020-
2021. [2020/11203]

BDNS: 540779
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b y 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 es pot consultar a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/
bdnstrans/GE/es/convocatoria/540779)

Primer. Objecte
L’objecte de les subvencions és fomentar i donar suport a les entitats 

amb equips participants en els XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana en el nivell d’iniciació al rendiment, dirigint-se al finan-
çament de les despeses que es generen per quotes de participació, que 
comprenen les despeses d’inscripció, llicències i arbitratges, així com 
les seues despeses de desplaçaments.

Segon. Entitats beneficiàries
Podran sol·licitar aquestes subvencions els centres d’ensenyament, 

clubs esportius, associacions o altres entitats legalment constituïdes en 
el registre públic corresponent i ajuntaments, que estiguen inscrites i 
participen en els XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 
amb equips en el nivell d’iniciació al rendiment en les modalitats espor-
tives que s’establisquen en la convocatòria d’aquests Jocs Esportius i 
d’acord amb les seues bases de competició.

Les entitats hauran de complir amb tots els requisits que estableix 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions, la documentació que ho acredite s’adjuntarà en la corresponent 
sol·licitud de subvenció.

Tercer. Bases reguladores
Ordre 23/2017, de 14 de juny, de la Conselleria d’Educació, Inves-

tigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions a entitats participants en el nivell d’ini-
ciació al rendiment en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 
(DOGV 8065, 19.06.2017).

Quart. Quantia
1. La quantia total màxima estimada a concedir en aquesta convo-

catòria per a l’exercici 2021 ascendeix a 400.000 euros.
2. Aquesta convocatòria de subvencions es realitza pel procediment 

de tramitació anticipada d’expedient de despesa, previst en l’Ordre de 
26 de setembre de 1994, de la Conselleria d’Economia i Hisenda.

3. El projecte de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021 
preveu l’existència de la línia de subvenció S0106000 en l’aplicació 
pressupostària 09.03.02.457.10.4, dotada amb un import de 400.000 
euros.

4. No obstant això, l’import global màxim de les ajudes convoca-
des per aquesta resolució quedarà condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient per a atendre-les en la llei de pressupostos de la 
Generalitat que resulte aprovada per a l’exercici 2021.

5. Una vegada aprovada i publicada l’esmentada llei de pressupos-
tos, per una resolució del director general d’Esport es donarà publicitat 
a la línia pressupostària concreta i als imports globals màxims definitius 
destinats a la concessió de les subvencions previstes en aquesta convo-
catòria, en el cas que aquests imports siguen superiors a les dotacions 
que per a les esmentades línies figuren en els paràgrafs anteriors.

Cinqué. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la resta de 

documentació requerida, s’iniciarà l’endemà a la publicació de la con-
vocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà 
el 29 de gener de 2021.

València, 18 de desembre de 2020.- El director general d’Esport: 
Josep Miquel Moya Torres.
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