PATRONAT MUNICIPAL D´ESPORTS
NORMATIVA REGULADORA PER A L’ ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES.

Disposicions generals.
1.- L’objecte d’aquesta normativa és establir la norma legal i
general per a regular l’atorgament de subvencions per part del
Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès a aquelles entitats i organismes que realitzin activitats o
programes de caràcter esportiu en aquest municipi.

2.- Les subvencions a que es refereix l’article anterior tenen
caràcter discrecional, voluntari i eventual, no generen cap dret a
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden
al·legar com a precedent.

Sol·licitants i conceptes subvencionables.
3.- Poden acollir-se a aquesta convocatòria de subvencions les
entitats esportives sense ànim de lucre del municipi de les
Franqueses del Vallès, inscrites en el registre d’entitats esportives del
Patronat Municipal d’Esports i que estiguin legalment constituïdes
havent formalitzat la seva inscripció en el Registre d´Entitats de la
Direcció General de l´Esport de la Generalitat de Catalunya.
També podran acollir-se aquelles entitats de les Franqueses del Vallès
que, no essent entitats pròpiament esportives, realitzin activitats de
foment i promoció de l’esport en diferents vessants i preferentment
en el foment de l’associacionisme dins de l’àmbit del municipi de les
Franqueses del Vallès. En aquests casos caldrà que aquestes entitats
estiguin legalment constituïdes havent formalitzat la seva inscripció
en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
Les sol·licituds presentades per aquest tipus d’entitats requeriran un
informe favorable previ per part del Patronat Municipal d’Esports.
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4.- Són conceptes subvencionables els següents:
 Àmbit de Formació i Promoció esportiva:
-

La promoció i foment de l’activitat física i l’esport
mitjançant la realització d’activitats i/o programes
preferentment en categories de base i/o formació.



Participació, desenvolupament
competitiva i federada.

i

nivell

d’activitat

- Activitats de competició. Nivell d’activitat competitiva i
federada.
 Àmbit de Lleure:
-

La realització d’activitats i/o programes esportius dins
l’àmbit del lleure.

 Esdeveniments i actes esportius de caràcter puntual:
-



La realització d’esdeveniments esportius de caràcter
puntual (Torneigs, curses, etc…), tinguin o no caràcter
competitiu.
Foment de l’associacionisme.

Procediment de sol·licitud

5.- El Patronat Municipal d’Esports facilitarà els impresos de
sol·licitud corresponents, els quals hauran de presentar-se al registre
del propi PME degudament emplenats i acompanyats de la
documentació següent:
a) Sol·licitud, signada i degudament emplenada, amb la
corresponent demanda d’ajut econòmic dirigida al President
del Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports
(segons model que facilitarà el PME).
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b) Imprès de sol·licitud de transferència amb les dades
bancàries de l’entitat peticionària degudament conformat
per l’entitat bancària o d’estalvi.
c) Currículum esportiu de l’entitat peticionària (si és la primera
vegada que s’acull a l’ajut).
d) Programa d’activitat, on s’indicarà els objectius que es
pretenen, actes previstos, horaris i lloc on es desenvolupa,
amb detall d’ingressos i despeses previstos. S’haurà d’omplir
un full per programa i/o esdeveniment (segons model que
facilitarà el PME).
e) Fotocòpia de la titulació dels tècnics esportius a càrrec del
programa i/o activitat.
Convocatòria i Termini de presentació de sol-licituds.
6.- El Consell d´Administració del Patronat Municipal d'Esports,
anualment, i dins del darrer trimestre de l´any en curs, acordarà la
convocatòria per a l´Atorgament de Subvencions per a Activitats
Esportives per a l´any següent i que es regirà d´acord amb la
present normativa.
7.- El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 31
de gener de l´any referit en la convocatòria.
En el cas que l’entitat peticionària no presenti tota la
documentació esmentada es notificarà per què, en un termini màxim
de deu dies hàbils la completi.
En el cas que no la presenti passat aquest termini s’arxivarà
l’expedient sense ulterior tramitació.
Criteris d’atorgament.
8.- Els ajuts econòmics s’atorgaran segons els següents criteris:
a) Es donarà prioritat a aquells programes i/o activitats de
formació i/o promoció destinats a la promoció i el foment de
l’activitat física i l’esport en categories de base i/o formació,
que siguin coherents amb els criteris propis del Patronat
Municipal d’Esports i que tinguin més incidència en el foment
de l’esport en el municipi.
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b) El contingut del programa i/o activitat i la seva viabilitat.
c) El currículum esportiu i ritme de funcionament actual de
l’entitat peticionària.
d) El dèficit d’activitats i/o programes en l’àmbit esportiu
municipal.
e) El foment de l’esport femení.
f) El foment de diferents
poliesportiu de l’entitat).

disciplines

esportives

(caràcter

g) El nivell de qualificació dels tècnics a càrrec del programa i/o
activitat.
h) L’interès, la projecció i la repercussió de l’activitat dins
l’àmbit municipal o supramunicipal en el cas dels
esdeveniments esportius.
i) La col·laboració amb el Patronat Municipal d’Esports en
l’organització d’activitats esportives de caràcter puntual.
j) La participació puntual en activitats o competició d’alt nivell.
k) L’ascens en la competició.
l) Especial incidència d’activitats i/o programes esportius en
col·lectius específics (disminuïts, gent gran, integració social i
altres).
9.- Un òrgan col·legiat format pel President, un membre del
Consell d´Administració (escollit pels membres del Consell
d’Administració) i el Director-Gerent del PME, un cop finalitzat el
termini de presentació de sol·licituds, elaborarà una proposta
d’atorgament
de
subvencions
que
presentarà
al
Consell
d’Administració.
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10.- El Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports,
atorgarà les subvencions atenent a les consignacions pressupostàries
que li són pròpies.
Pagament
11.- De l’acord del Consell d’Administració s’informarà a totes
les entitats i organismes peticionaris, indicant també el dia de
cobrament de les subvencions concedides, prèvia presentació dels
estatuts i persona autoritzada.
11.- El Patronat Municipal d’Esports es reserva el dret de
descomptar de l’import total de la subvenció concedida, qualsevol
deute pendent adquirit per part de l’entitat o organisme peticionari
respecte d’activitats i/o serveis prestats pel propi Patronat Municipal
d’Esports.
13.- Atorgada la subvenció, els destinataris estaran obligats a:
Justificar, abans del 15 de desembre de l´any referit en la
convocatòria o al finalitzar la temporada esportiva en el cas dels
programes i/o activitats realitzades segons el calendari escolar,
que l’import ha estat destinat a la finalitat per la qual va ser
atorgat i per això haurà d’aportar:
a) Certificació del cost total de l’activitat (segons model que
facilitarà el Patronat Municipal d’Esports) signat pel secretari de
l’entitat.
b) Acreditament, si s’escau del nombre d’inscripcions i de
participants de l’activitat subvencionada.
c) Factures que justifiquin l’import subvencionat i amb els
següents requisits:
1.- Girades a nom de l’entitat beneficiària
2.-Amb referència a despeses generals per
subvencionada.
3.- Originals o fotocòpies compulsades
4.- Datades l’any o curs que és dona la subvenció.

l’activitat
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d) S’haurà de presentar una Memòria de l’Activitat i dues còpies
de la documentació utilitzada per a la difusió i/o realització de
l’activitat, on figurarà el paràgraf: “Amb el suport de:
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS. AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS” i el logotip del Patronat Municipal
d’Esports, segons model que s’adjunta.
e) La no presentació d’aquesta documentació podrà ocasionar la
inhabilitació per rebre noves subvencions, així com el retorn,
per part de l’Entitat peticionària, de les quantitats
corresponents a les activitats no realitzades.

Les Franqueses del Vallès, a 1 de gener 2018

Patronat Municipal d’Esports

Normativa subvencions per activitats esportives 2019

