
 
 
 
 
 
 

LÍNIA 1: Adquisició de material i accions per a la prevenció i seguretat enfront de la COVID-19 i/o  
qualsevol altre situació excepcional que es decreti. Dotació total 10.000 €. Dotació màxima per 
entitat 3.500 €. 
LÍNIA 2: Ajut per al manteniment dels llocs de treball vinculats a les entitats esportives de la ciutat. 
Dotació total 50.000 €. Dotació màxima per entitat 15.000 €. 
LÍNIA 3: Suport per a la participació en activitats de competició. Dotació total 67.760 €. Dotació 
màxima per entitat 21.500 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un imprès de sol·licitud per cada línia 

 

 Un formulari de projecte per cada línia 

 

 Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil i comprovant de pagament 

 

 Certificat de delictes de naturalesa sexual  

 

 Documentació complementària: 
 

o LÍNIA 1: No cal aportació de documentació complementària 
o LÍNIA 2: Resum de nòmines on constin les hores treballades o TC2 

NOVES LÍNIES DE SUBVENCIÓ 

OBJECTIUS 

Mantenir i 
promoure el teixit 
esportiu associatiu 

Garantir la 
continuïtat de la 

pràctica esportiva 

Afavorir la pràctica 
de diferents 
modalitats 
esportives 

Projectes esportius 
transversals i 

inclusius 

SOL·LICITUDS 

La pòlissa només si és 

nova o si no l’heu 

presentat en altres 

convocatòries 
n

n

n 



o LÍNIA 3: Fulls oficials de la Federació o escrit de l’Entitat organitzadora de la 
competició, on s’indicarà: 

 Competició i categoria 

 Relació d’integrants dels equips i/o esportistes 

 Calendaris de totes les competicions 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIONS 

LÍNIA 1

 
SOL·LICITUDS Dotació 10.000 €

Nº total punts
x Punts entitat = 𝐝𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 

Criteri de valoració: Despesa a realitzar. 

 

Per cada 50 € despesa/1 punt. 

El càlcul es realitzarà de la següent manera: 

LÍNIA 2

 
SOL·LICITUDS 

Criteri de valoració: Manteniment llocs de treball. El càlcul es 

realitzarà de la següent manera: 

a) 1 punt x 10h/setmanals x mesos = Total punts 

b) 
Dotació 50.000 €

Nº total punts
= 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐮𝐧𝐭 

 
DOTACIÓ FINAL = VALOR PUNT (b) x TOTAL PUNTS (a) 

LÍNIA 3

 
SOL·LICITUDS 

Criteri de valoració: Competicions Oficials. El càlcul es realitzarà de 

la següent manera: 

a) 1 punt x persona x 1 = Total Punts 

1 punt x persona x 1,5 = Total Punts (competicions estatals) 

 

b) 
Dotació 67.760 €

Nº total punts
x total punts = 𝐝𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 

 



 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIONS 

LÍNIA 1

 
SOL·LICITUDS 

LÍNIA 2

 
SOL·LICITUDS 

LÍNIA 3

 
SOL·LICITUDS 

Factures i comprovants de pagament de les despeses següents: 

 Proves de detecció de la COVID-19 

 Equips de protecció individual; mascaretes, gel hidroalcohòlic… 

 Materials i aparells per a la prevenció de la COVID-19 

 Projectes per a la prevenció dels riscos laborals durant les activitats 

 Difusió, comunicació, software o plataformes per a la comunicació i 

tractament de la situació pandèmica 

 Comprovants de pagament de les nòmines 

 Certificats d’estar al corrent de pagament de la Seguretat Social i 

Hisenda 

 

 

 Certificat emes per la Federació de: 

o Llicències i mutualitats dels participants 

o Arbitratges a competicions oficials 

o Inscripcions d’equips o clubs a les federacions corresponents i/o 

a campionats o torneigs oficials 

 Comprovants de pagaments de l’assegurança RC de la temporada 

 Factures i comprovants de pagament del transport de trasllat a 

competicions oficials 

 Factures i comprovants de pagaments de pernoctacions a 

competicions oficials fora de la Comunitat Autònoma. 

 Factures i comprovants de pagament de la roba de competició o 

entrenament que no estigui esponsoritzada. 

 Resum de nòmines d’entrenadors i justificant de pagament.* 

 Certificats d’estar al corrent de pagament de la Seguretat Social i 

Hisenda. 

 Factures i comprovants de pagament de formació i/o reciclatge de 

Federacions o centres oficials de formació. 

 Factures i comprovants de pagament de material esportiu. 

TOTES LES FACTURES SERAN EXPEDIDES A NOM DE L’ENTITAT 

 

 

*Les nòmines 

presentades a la línia 

2 no es podran 

presentar a la línia 3 


