
SUBVENCIONS PER A 
ENTITATS

ESPORTIVES I AMPES
2018



PROGRAMES SUBVENCIONABLES

1.- Programa d’ajuda per col·laboració i participació en l’esport escolar 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 a l’organització d’actes o esdeveniments 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 a l’organització i/o participació en actes o activitats
d’especial interès socioesportiu per al municipi.
6.- Programa d’ajuda per a la formació d’entrenadors/es i monitors/es.



TERMINIS ACTUALS DE PRESENTACIÓ I 
JUSTIFICACIÓ

PRESENTACIÓ DE SUBVENCIONS: Fins el 30 de juny de l’any en curs.

DESEMBRE de l’any en curs : Aprovació de les quantitats assignades.

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS: Fins el 31 de març de l’any següent.

ABONAMENT QUANTITATS ASSIGNADES: Un cop justificades, verificades per la
comissió i aprovades pel Consell d’Administració del PAME.



PRESSUPOST: 73.900,00€

PROGRAMA 1 (quantitat fixa): 
Material Esportiu: 12.404,35€
Coordinació: 15.744,55€
Arbitratges: En funció del número de partits

PROGRAMA 2, (quantitat fixa): 
Esport base: 14. 312,76€

La resta d’imports va en funció de les peticions presentades.

Per aquest any 2018, hi ha un increment del 30% sobre la quantitat total.



MODIFICACIONS
MÉS IMPORTANTS

2018



PROGRAMES QUE S’HAN AMPLIAT

2.- Programa d’ajuda per desenvolupar programes esportius estables i continuats de
les entitats esportives locals amb esport de base.

■ Les entitats esportives podran rebre subvencions per als esportistes majors de 18 anys que 
participin en una competició o lliga regular organitzada per una federació oficial. 

5.- Programa d’ajuda per a l’organització i/o participació en actes o activitats
d’especial interès socioesportiu per al municipi.

■ Actes esportius, lligues regulars, competicions, etc. amb participació de dones.

■ Esports amb persones amb diversitat funcional.

■ Actes que, per la seva naturalesa o transcendència social o esportiva, siguin d’especial 
interès per al municipi.



NOUS TERMINIS DE PRESENTACIÓ I 
JUSTIFICACIÓ

PRESENTACIÓ DE SUBVENCIONS: Fins el 30 de setembre de l’any en curs.

DESEMBRE de l’any en curs : Aprovació de les quantitats assignades.

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS: Fins el 31 de març de l’any següent.

ABONAMENT QUANTITATS ASSIGNADES: Un cop justificades, verificades per la
comissió i aprovades pel Consell d’Administració del PAME.



CRITERIS DE JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT I 
ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS I ACTES ESPORTIUS A RIPOLLET

1.- Programa de desenvolupament i participació en la competició de l’esport extraescolar organitzat i promogut pel Patronat Municipal d’Esports 
de Ripollet.
.- S’acceptaran les despeses de material esportiu, equipacions, llicències i arbitratges.
2.- Programa d’ajuda per desenvolupar programes esportius estables i continuats de les entitats esportives locals amb esport de base.
.- S’acceptaran les despeses de les llicències esportives, arbitratges, material esportiu i equipacions. 
3.- Programa d’ajuda per organització d’esdeveniments i actes esportius.
.- S’acceptaran les despeses de trofeus, premis, arbitratges, d’organització de la seguretat de l’esdeveniment. No s’acceptaran rebuts o factures de premis en 
metàl·lic.
.- S’admetran les factures de despeses d’articles d’alimentació sempre que es demostri que figuren com a trofeus al programa del torneig. 
.- En els torneigs de base, s’admetran aquestes factures sempre que es demostri que els articles s’han donat als participants com a obsequi durant el torneig 
(dinars, berenars ....).  
.- En cap cas s’acceptaran factures de begudes alcohòliques.
4.- Programa d’ajuda per a la col·laboració en actes o esdeveniments esportius organitzats pel Patronat Municipal d’Esports de Ripollet.
.- S’acceptaran les despeses de trofeus, arbitratges, col·laboradors i organització.
5.- Programa d’ajuda per l’organització d’actes i esdeveniments d’esports no implantats a la vila i que serveixen com a promoció.
.- S’acceptaran les despeses de trofeus, premis, arbitratges, d’organització de la seguretat de l’esdeveniment. No s’acceptaran rebuts o factures de premis en 
metàl·lic.
.- S’admetran les factures de despeses d’articles d’alimentació sempre que es demostri que figuren com a trofeus al programa del torneig. 
.- En els torneigs de base, s’admetran aquestes factures sempre que es demostri que els articles s’han donat als participants com a obsequi durant el torneig 
(dinars, berenars ....).  
.- En cap cas s’acceptaran factures de begudes alcohòliques.
6.- Programa d’ajuda per a la formació d’entrenadors i monitors. 
S’acceptaran les despeses de formació referents a imports de matrícules i imports del curs.

NOTA IMPORTANT: TOTES LES JUSTIFICACIONS HAN D’ESTAR RELACIONADES ÚNICAMENT AMB EL PROGRAMA DEMANAT.



ALTRES DADES IMPORTANTS

QUI FORMA LA COMISSIÓ?: Els caps d’unitat, els tècnics responsables de les
instal·lacions i l’administrativa responsable.

PER PODER OPTAR A REBRE SUBVENCIONS HI HA ALGUN REQUISIT? Les entitats han
d’estar al corrent del pagament de les taxes dels serveis que vulguin fer servir i tenir
en regla la documentació necessària per funcionar com a entitat.

SI NO PRESENTO LA DOCUMENTACIÓ DEMANADA EN ELS TERMINIS ESTABLERTS,
HO PUC FER DESPRÉS? No s’acceptaran sol·licituds ni justificacions fora de plaç
.



MÉS INFORMACIÓ

SI TENIU DUBTES, US PODEU ADREÇAR AL VOSTRE TÈCNIC
DE REFERÈNCIA O DIRECTAMENT EN LES OFICINES DEL
PAME, A MERCEDES REAL, RESPONSABLE ADMINISTRATIVA.

LA DOCUMENTACIÓ LA PODEU TROBAR A:

www.pame-ripollet.org a l’apartat Publicacions oficials

GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA


