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BASES GENERALS DE SOL·LICITUDS I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL  
DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ  D’ACTIVITATS I ACTES ESPORTIUS A RIPOLLET. 
 
1.- Objectiu i vigència d’aquestes bases 
 
Aquestes bases tenen per objecte definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, tramitació, atorgament i justificació de subvencions que atorgui el 
Patronat Municipal d’Esports per al desenvolupament i organització d’activitats, programes i 
actes esportius. D’acord amb el que disposa  la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de 
Subvencions.  
Les subvencions concedides tindran caràcter voluntari i discrecional i s’atorgaran en funció 
de programes concrets. En cap cas no generaran drets o expectatives per obtenir altres 
subvencions en anys successius. 
 
Aquestes bases es convocaran cada any. 
 
Els programes a subvencionar seran els següents: 
 

1.- Programa de desenvolupament i participació en la competició de l’esport extraescolar 
organitzat i promogut pel Patronat Municipal d’Esports de Ripollet. 
2.- Programa d’ajuda per desenvolupar programes esportius estables i continuats de les 
entitats esportives locals amb esport de base. 
3.- Programa d’ajuda per organització d’esdeveniment i actes esportius. 
4.- Programa d’ajuda per a la col·laboració en actes o esdeveniments esportius 
organitzats pel Patronat Municipal d’Esports de Ripollet. 
5.- Programa d’ajuda per l’organització d’actes i esdeveniments d’esports no implantats 
a la vila i que serveixen com a promoció. 
6.- Programa d’ajuda per a la formació d’entrenadors i monitors.  
 

Resten exclosos programes diferents que rebin subvencions d’altres organismes. 
 
El crèdit pressupostari disponible per aquestes convocatòries serà la consignació 
pressupostària de l’exercici en curs, amb càrrec a la partida 342.48000. 
 
1. Subvenció al programa de desenvolupament i participació en la competició de l’esport 
extraescolar organitzat i promogut pel Patronat Municipal d’Esports.  
 

 Coordinació de l’esport extraescolar.  
 Material esportiu i ajudes al desenvolupament.   
 Organització i col·laboració en competicions i assessorament esportiu  
 Arbitratges 

 
2. Subvencions al programa d’ajuda per desenvolupar programes esportius estables i 
continuats de les entitats esportives locals amb esport de base. 
3. Subvencions al programa d’ajuda per organització d’esdeveniments i actes esportius. 
4. Subvencions al programa per la col·laboració en actes o esdeveniments esportius 
organitzats pel Patronat Municipal d’Esports de Ripollet.  
5. Subvencions al programa d’ajuda per l’organització d’actes i esdeveniments d’esports no 
implantats a la vila i que serveixen com a promoció. 
6. Subvencions al programa d’ajuda per a la formació d’entrenadors i monitors.  
7.  
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2.- Beneficiaris de la convocatòria. 
 
Podran sol·licitar subvencions o ajuts,  d’acord amb aquestes bases, totes  aquelles entitats i 
associacions, sense finalitat lucrativa que es trobin inscrites i amb totes les dades al corrent, 
en el Registre d’entitats esportives del Patronat Municipal d’Esports, AMPA i AAVV de la 
localitat i tinguin signat el conveni de cessió d’instal·lacions per a entitats o en cas de no fer 
servir instal·lacions municipals, el conveni de col·laboració.  
 
En tots els casos, les entitats interessades en concórrer a aquesta convocatòria han de tenir 
seu o desenvolupar les activitats subvencionades a Ripollet.  
 
Així mateix hauran de tenir justificades les subvencions anteriorment concedides, el termini 
de justificació de les quals ja hagi finalitzat. 
 
3.- Procediment de sol·licitud de subvencions 
 
Els interessats podran demanar ajuts i subvencions, en el termini que s’estableix en aquesta 
convocatòria al registre general del Patronat Municipal d’Esports amb la següent 
documentació: 
 

1. Instància de sol·licitud de subvenció dirigida al President del Patronat Municipal 
d’Esports. 

2. Certificat acreditatiu dels poders de qui signa  la instància i la resta de documentació, 
expedit pel secretari de l’entitat. 

3. Declaració jurada davant de funcionari de què la entitat no està inclosa en els supòsits 
establerts de la Llei que impedeixin rebre subvencions, signada pel president o persona 
acreditada i amb segell de l’entitat i pel  funcionari davant del qual es signa. 

4. Declaració jurada davant de funcionari  de compromís d’informar de les subvencions 
rebudes pel mateix programa o activitat, signada pel president o persona acreditada i 
amb segell de l’entitat i pel  funcionari davant del qual es signa. 

5. Projecte detallat de l’activitat o programa pel que es sol·licita subvenció amb el  
pressupost desglossat, signat pel president o persona acreditada i amb segell de 
l’entitat. 

6. Acreditació del compliment de les obligacions fiscals.  
7. Pòlissa d’assegurances per l’import mínim que fixa la legislació que cobreixi la 

responsabilitat civil  corresponent als actes o activitats que organitzi l’entitat. 
8. Sol·licitud de transferència bancària, només si ha hagut modificacions en el número de 

compte o si es una entitat nova. 
 
El Patronat Municipal d’Esports, un cop rebuda la documentació, examinarà si és correcta i 
completa i, en cas contrari, ho notificarà al representat de l’entitat en el termini de 20 dies 
hàbils, per tal que procedeixi a revisar-la o completar-la, en el termini màxim establert per 
la Llei de Procediment Administratiu Comú 4/1999. En el cas que l’interessat no ho esmeni, 
es considerarà desistida la petició. 
 
En l’annex 1 d’aquesta convocatòria hi ha models de la documentació sol·licitada, de tota 
manera aquets documents són només models i es poden formalitzar en altra documentació 
anàloga, sempre i quan incorpori la informació necessària. 
 
4.- Termini de resolució i notificació de l’atorgament de les subvencions 
 
El termini per a la resolució i notificació de l’atorgament de les subvencions serà, com a 
màxim de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de 
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sol·licituds, transcorregut l’esmentat termini sense notificació de la resolució del 
procediment tramitat, la sol·licitud s’entendrà desestimada. 
 
 
5.- Criteris per a l’atorgament de subvencions 
 
5.1 CRITERIS SUBVENCIONS PER LA PARTICIPACIÓ I  DESENVOLUPAMENT DE LA 
COMPETICIÓ DE L’ESPORT EXTRA ESCOLAR ORGANITZAT I PROMOGUT PEL PATRONAT 
MUNICIPAL D’ESPORTS. 
   
El PAME concedirà a les AMPA i entitats participants a l'esport extraescolar les següents 
subvencions: 

 
5.1.1 Coordinació de l’esport extraescolar: 
 
El criteri de subvenció serà el següent:  
 
Ha d’existir, dins de  l’AMPA o entitat,  la figura del coordinador de l’esport extraescolar  
que complirà allò descrit a la normativa per al desenvolupament de l’esport 
extraescolar.  
- 40% de la quantitat destinada a tal efecte es distribuirà en parts iguals entre totes 

les AMPA i entitats participants. Aquesta part es pagarà al Nadal i és imprescindible 
haver fet entrega del full de registre d’equips, haver presentat tota la documentació 
corresponent als esports d’equip (fase de captació) i assistir regularment a la reunió 
de coordinadors/es, la no assistència a més del 50% de les reunions convocades, es 
reduirà la subvenció en el mateix percentatge. 

-  60% restant proporcionalment al nombre d'esportistes inscrits per cada AMPA o 
entitat en aquest curs i es pagarà al Juny (fase de competició). 

 
5.1.2 Material esportiu i desenvolupament de l’activitat 
 

Aquesta subvenció estarà destinada a les despeses de la compra de material esportiu 
per a l’esport extra escolar i despeses derivades de l’organització per participació a la 
competició. 
Aquesta subvenció es distribuirà proporcionalment al nombre d'esportistes inscrits 
per cada AMPA o entitat en aquest curs, que participen de forma general.  Els criteris 
a seguir per  tenir dret a la subvenció per cada un dels esportistes seran els següents: 
- Tenir tríptic i fitxa de la temporada en vigor. 
- En esports col·lectius haver participat com a mínim en un 20% de la competició. 
- En competicions locals d’esports individuals haver participat en el local 
corresponent. 
- En esports sense competició - tant regular (col·lectius), com local (individual) -
haver participat regularment en els seus entrenaments (no de manera aleatòria i en 
un nombre inferior a un 25%). 
També tindran dret a aquesta subvenció les entitats esportives que organitzen 
entrenaments per a les escoles i que fan servir el seu material en el desenvolupament 
dels mateixos.  

 
5.1.3 Arbitratges 
 

Es subvencionarà a les AMPA i entitats el pagament dels arbitratges necessaris per al 
desenvolupament de la competició en esports col·lectius, individuals, locals i 
comarcals.  
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Esports col·lectius:  
Els arbitratges de la competició seran liquidats directament per les AMPA i entitats en 
el moment de finalització dels partits, posteriorment, de forma setmanal es 
presentarà relació de pagaments d’arbitratges, amb les actes i rebut de pagament, per 
tal que el Patronat Municipal d’Esports subvencioni els imports corresponents a 
aquests arbitratges.   
  
Esports individuals:  
Els arbitratges de la competició seran liquidats a les entitats, prèvia presentació de la 
corresponent sol·licitud, on hauran de fer constar el número d’àrbitres, jutges o 
col·laboradors.   
 

5.2 CRITERIS SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES AMB ESPORT DE BASE. 
 

El PAME concedirà a  les entitats esportives locals amb esport de base subvenció en funció 
de les fitxes federatives dels esportistes que tingui  l’entitat en les categories de juvenils,  
fins a l’edat de 18 anys,  i inferiors de la temporada corresponent. 
 
5.3 CRITERIS SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES, AMPAS i AAVV PER ACTES I 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS.  
 
Tot acte o esdeveniment esportiu que s’organitzi a Ripollet, en funció de la seva valoració 
segons quadre adjunt, rebrà una part fixa i una part variable segons:  
 

5.3.1.-Torneigs, partits o manifestacions esportives amb una durada d’un 
dia............................................................................................................................................... 90€ 

 Per participació de més de 150 esportistes ...............................................................250€ 
 Per participació d’entre 50 i 150 esportistes.............................................................100€ 
 Per valoració de la comissió fins a..............................................................................100€ 

 
5.3.2.- Torneigs, partits o manifestacions esportives amb periodicitat anyal i amb una 
durada de més d’un dia...........................................................................................................150€ 

 Per participació de més de 150 esportistes ..............................................................250€ 
 Per participació d’entre 50 i 150 esportistes............................................................100€ 
 Per valoració de la comissió fins a.............................................................................100€ 

 
5.3.3.- Torneigs, partits o manifestacions esportives, interns de la localitat, AMPA i 
AAVV............................................................................................................................................60€ 

 Per participació de més de 150 esportistes ...............................................................150€ 
 Per participació d’entre 50 i 150 esportistes...............................................................75€ 
 Per valoració de la comissió fins a................................................................................75€ 

 
5.3.4.- Torneigs, partits o manifestacions esportives i  aniversaris especials. També les 
trobades o accions similars de caràcter  nacional o internacional, en funció del seu abast, 
poden tenir una quantitat o un pressupost  
extraordinari............................................................Valoració per part de la comissió del  PAME 
 

Quan sigui necessari la valoració per part del PAME, es crearà una comissió de valoració que 
estarà formada per:  

 
 dos membres del departament de tècnics esportius. 
 el coordinador del PAME. 
 el gerent del PAME. 
 la gestora d’administració. 
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Per sol·licitar aquestes subvencions, s’han de tenir en compte els següents condicionants: 
 

 Només es subvencionarà un torneig a escollir per l’entitat  
 Els torneigs de socis queden fora d’aquesta subvenció. 
 Si hi ha pagament d’entrada, la valoració de la comissió serà de 0€. 

 
 

5.4 CRITERIS SUBVENCIONS A AMPA I ENTITATS ESPORTIVES PER LA COL·LABORACIÓ EN 
ACTES O ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ORGANITZATS PEL PATRONAT MUNICIPAL 
D’ESPORTS DE RIPOLLET.  

 
El PAME concedirà a  les entitats esportives locals ajuda per la col·laboració en actes o 
esdeveniments esportius organitzats pel Patronat Municipal d’Esports Ripollet, 
proporcionant controladors en les curses, jutges, àrbitres, personal col·laborador en el 
muntatge i assessorament en els actes o esdeveniments esportius.   
 
Aquestes subvencions es concediran prèvia valoració per part de la comissió de valoració.  
 
5.5 CRITERIS SUBVENCIONS PER A PROGRAMES D’AJUDA PER LA FORMACIÓ 
D’ENTRENADORS I MONITORS. 
 
El PAME concedirà ajuts econòmics nominatius per la l’assistència als cursos de formació de 
monitors o entrenadors, organitzats per les federacions corresponents o pel propi PAME, a 
aquelles persones que treballin en la formació d’esportistes locals,  amb els següents criteris: 

 Per tres anys complerts o més  d’entrenament a equips o esportistes d’entitats locals  
75% del curs amb un màxim de 120€. 

 Per un any complert i fins a tres anys d’entrenament a equips o esportistes d’entitats 
locals  50% del curs amb un màxim de 80€. 

 Per un any d’entrenament a equips o esportistes d’entitats locals  25% del curs amb 
un màxim de 50€. 

 
Les entitats que puguin acreditar de forma objectiva la dedicació de persones en la Junta 
Directiva o com a coordinador de l’entitat, que desitgin realitzar  aquests cursos de formació,  
rebran ajuts econòmics  amb els següents criteris: 
 

 Per tres anys complerts o més  acreditats,  50% del curs amb un màxim de  50€. 
 Per un any complert i fins a tres anys acreditats 25% del curs amb un màxim de 30€. 
 Per un any acreditat  10% del curs amb un màxim de 25€. 

  
6.- Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció 
 
L’import de subvenció que cada AMPA, AAVV o entitat que pot rebre, depèn de la 
consignació pressupostària de la convocatòria.  
 
L’import de la subvenció no pot excedir el 50% del cost de l’activitat a la qual s’apliqui. Això 
no obstant es podrà arribar fins al 100% del cost sempre i quan es justifiqui de forma 
motivada per part de l’entitat, i el  Patronat d’Esports valori que té un gran interès públic i/o 
social i que no  es podria portar a terme sense la percepció d’un subvenció que financi la 
totalitat del projecte.  
 
No seran motiu de subvenció: 
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 Les activitats confessionals i/o politiques, o amb finalitat lucrativa per a persones 
físiques o entitats. 

 La compra de material no fungible, ni d’ús personal privat. 
 Les activitats que impliquin desplaçament que tinguin finalitat comercial. 
 I en general totes aquelles activitats que no siguin de clar interès esportiu i/o que 

sigui excloents per a alguna part de la població 
 
7.- 0bligacións del beneficiaris 
 
1. Els beneficiaris hauran de destinar la subvenció únicament a les  despeses previstes en 
el projecte d’activitats presentat. En cas d’existir canvis, aquest seran comunicats 
prèviament al Patronat Municipal d’Esports, que valoraran la seva idoneïtat, tot reservant-se  
el dret de denegació i per tant de reintegrament d’una part o del total de la subvenció. 
 
2. Cal que en tota la publicitat impresa relacionada  amb els programes, projectes o 
activitats subvencionades,  figuri el logotip oficial del Patronat municipal d’Esports  amb la 
frase:  Amb el suport del Patronat  Municipal d’Esports. 

 
 
8.- Justificació de les subvencions atorgades 
 
Les entitats beneficiàries estan obligades a justificar les subvencions atorgades abans del mes 
de març de l’any següent en que es sol·licita la subvenció i hauran de presentar la 
documentació següent: 
 

a) Memòria justificativa de les activitats realitzades i nombre de participants. 
b) Factures de les despeses realitzades per un import igual o superior de l’ajut atorgat. 

Les factures que justifiquin l’import subvencionat hauran de reunir els requisits 
següents: 

 Ser originals (que seran segellats i retornades a l’entitat). 
 Estar datades  a l’any amb el que s’atorgui la subvenció. 
 Anar obligatòriament a nom de l’entitat subvencionada . 

 
El Patronat Municipal d’Esports, en el cas que consideri escaient, es reserva el dret de 
sol·licitar qualsevol altra documentació (actes, balanços econòmics o altres sistemes de 
comprovació per tal de verificar la correcta aplicació de la subvenció atorgada.  
 
La justificació de la subvenció es farà dins els terminis fitxats en l’apart anterior. En cas 
contrari d’incompliment de la justificació en els terminis establerts, aquest implicarà la pèrdua 
del dret de rebre subvenció en exercicis futurs i l’inici de procediment de reintegrament de les 
quantitats atorgades. 
 


