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SUBVENCIONS 2014

El periode d'entrega de sol.licituds finalitza el 31 de març

La qualitat del projecte i presentació determinarà en 
gran part la quantitat del retorn.

L'objecte de subvenció pot ser promoció esportiva o 
activitats puntuals ( un o l'altre)

Recordeu la possibiltat de contactar-nos en cas de dubte 
i/o sugerència.



CRITERIS

A les bases reguladores surten especificats els 
criteris pels quals s'otorga un percentatge o la 
totalitat de  la subvenció sol.licitada

El Servei d'Esports no només té en compte les 
criteris sino també el seguiment de les obligacions 
de les entitats vers l'ajuntament.



JUSTIFICACIONS

La normativa vigent exigeix una ajustada revisió dels 
pressupostos presentats, així com la seva justificació global

Cal tenir en compte el vincle relacional amb els treballadors/
voluntaris de l'entitat i les seves contraprestacions

Caldrà justificar el 100% del projecte sol.licitat, 
independentment de l'import concedit

Tota justificació es farà amb factures originals i amb 
justificant de pagament.



GESTIO D'ESPAIS ESPORTIUS

ENTRENAMENTS

Presentació de petició limit 
el 15 de maig

Distribució per blocs 
proporcionals en relació al 
nombre d'equips i 
participants.

Les instal.lacions son 
municipals. SOLIDARITAT



GESTIÓ D'ESPAIS ESPORTIUS

COMPETICIÓ

Tant per entrenar com per competir, cada entitat sabrà de 
que disposa per la temporada vinent abans del 15 de juny 
d'enguany.

L'entitat ajustarà Els entrenaments i la competició als 
horaris assignats.

En cas de necessitat puntual de més espai, s'haurà de 
demanar amb una antelació de 15 dies.



GESTIÓ D'ESPAIS ESPORTIUS

En cas de coincidència fora 
d'hores convingudes, el criteri 
és:

Partit federat (edat i categoría )

Partit no federat

Torneig de mes de tres equips

Partit amistós o triangular

Entrenament



SOL.LICITUDS D'ESPAIS PER  
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

Torneigs : 30 dies d'antelació

Campus de Nadal i setmana santa : 60 dies 
d'antelació 

Campus d'estiu: 90 dies d'antelació 



MAIG FORMATIU 

12 de maig : marketing i 
esport



26 de maig: ???


