
 Ajuntament de Ripollet 
 Carrer de Balmes, 2 
 08291 Ripollet 
 Barcelona 
 Tel. 935 046 000 
  ripollet.cat 

Poliesportiu Municipal Pavelló Municipal  Pavelló Municipal  Camp de Futbol Industrial 
C. de Magallanes, 22-26 d’Esports Joan Creus Francesc Barneda C. de Padró, s/n, cantonada 
Tel. 936 929 752 Rbla. dels Pinetons, 1 C. de Tamarit, 30 amb C. de Sant Andreu 
pame-ripollet.org  

 
CONVENI ENTRE EL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS I L’ENTITAT----------- PER A LA CESSIÓ I 
UTILIZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

  
 

En Ripollet a  __ de ______ de 201_  . 

 

REUNITS 

 

D’una part En RAMIRO MOLDES CUSTODIO, major d’edat, amb DNI nº, ________ actuant en qualitat de 
President Delegat del Patronat Municipal d'Esports de Ripollet  (endavant PAME) 
 

D’altra  _______________________, major d’edat, amb DNI _____________, actuant en qualitat de President de l’Entitat 
_______________ inscrita al Registre d'Entitats Esportives (REE) de la Secretaria General de lEsport amb el 
número __________ i amb NIF _____________, d’acord amb certificat del secretari de l’entitat  que acrediti la seva 
capacitat de representació de l’esmentada entitat. 

 

MANIFESTEN: 

I.- Que el Patronat Municipal d’Esports de Ripollet constitueix l’òrgan encarregat del desenvolupament de 
la política municipal en matèria esportiva i d’ocupació del temps de lleure al terme de Ripollet, tendint a la 
consecució d’una millora de la qualitat de vida mitjançant: 

 

a) Protecció, foment i desenvolupament de l’Educació física en tots els camps de la seva competència . 
b) Conscienciació esportiva de la localitat . 
c) Recerca del valor esportiu.  
d) Disposant per això de les instal·lacions esportives municipals  integrades dintre de La Fundació 

Pública (PAME) patrocinada per l’Ajuntament de Ripollet i regida per un Consell d’Administració. 
 

II.- Que el PAME en el seu Consell d’Administració del dia __________ de 201_, va aprovar el present model de 
Conveni per regularitzar l’ús d’instal·lacions esportives por part de les entitats esportives.  
 

III.- Que l’entitat  __________________ és una entitat local que té com a finalitat la pràctica de _________ sense 
ànim de lucre, segons es desprèn dels seus estatuts  aprovats per l’assemblea general en data ____ disposant 
per allò de la suficient estructura i personalitat jurídica, integrada dintre de la FEDERACIÓ CATALANA DE 
__________ i altres organismes competents, AFILIADA al PAME amb el número de registre ____ i per a aquest fi 
precisa la utilització de les instal·lacions esportives municipals apropiades per a la pràctica del seu esport, 
en els dies i horaris acordats.  
 
IV.- Que l’entitat, compleix tots els requisits que marca el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats 
esportives de Catalunya i modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig. 
 
V.- Que ambdues entitats, amb la finalitat comuna de promoció i pràctica esportiva, subscriuen, lliure i 
espontàniament el present conveni, el qual formalitzen mitjançant aquest document i d’acord amb les 
següents clàusules. 
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CLÀUSULES 

PRIMERA.- El PAME, es compromet a facilitar a l’Entitat, la instal·lació segons les condicions que es 
descriuen a la Normativa General d’Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals de Ripollet, acord amb la 
seva categoria dins la classificació d’entitats, en els dies i horaris acordats més endavant.  
 
SEGONA.- La classificació atorgada a l’entitat és de categoria __ per la qual,  el preu d’ús de la instal·lació és 
de _______€ actualitzat segons les taxes vigents del PAME i aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Ripollet en 
data ______. En cas que l’equip tingui jugadors/es que col·laboren amb l’esport escolar o l’esport de base de 
qualsevol entitat local (caldrà acreditar-lo davant del PAME) es beneficiarà d’un descompte que es 
calcularà de la següent manera: 
 
           Taxa vigent 
 ---------------------   X  Núm. Jugadors no col·laboradors = Taxa final resultant 
 Núm. Jugadors 
 
Forma de pagament 

 
 
 
 
 

TERCERA.- Els horaris d’entrenaments i partits adjudicats, seran revisats al mes de setembre, abans 
d’iniciar les lligues, i podran patir disminucions i modificacions per part del PAME en el cas que l’entitat 
disminueixi la quantitat d’equips i/o jugadors. 
 
QUARTA.- La utilització dels espais complementaris, tals com sales de reunions i polivalents, hauran 
d’estar autoritzades prèviament pel PAME, i amb la petició de l’entitat indicant els usos sol·licitats.  
 
CINQUENA.- L’entitat podrà fer ús de les instal·lacions en els horaris assignats per competicions oficials, 
prèvia presentació al PAME dels calendaris oficials de competició, degudament expedits per la Federació 
corresponent, amb la suficient antelació. Atenent al calendari de competició i d’altres activitats previsibles, 
es concedirà l’autorització pel termini que correspongui. 
 
SISENA.-  L’entitat beneficiària s’obliga a no destinar ni usar les instal·lacions municipals que se li cedeixin 
a activitats diferents a les indicades, ni fins privatius, ni a tercers, i haurà de complir les següents normes, 
tal i com especifica la Normativa General d’Ús de les Instal·lacions Esportives: 

 
a- Els equips hauran d’ajudar al conserge de la instal·lació a col·locar els elements necessaris pel desenvolupament 
del partit o entrenament.  
b- Els equips locals són els responsables de qualsevol incidència que passi dintre de les instal·lacions durant els 
entrenaments i els partits, provocades pel seu equip. Si ho provoquen els equips visitants, els delegats tenen 
l’obligació de comunicar, informar i denunciar, aquestes anomalies. 
c- Els delegats són els responsables de comunicar tots els desperfectes que es produeixin, tenint l’obligació 
d’informar al conserge de la instal·lació qualsevol anomalia en aquest aspecte. 

 
SETENA.- El PAME podrà, de manera puntual i previ avís a l’entitat, variar o ocupar algun horari específic 
per causes o necessitats dels serveis municipals, sense que l’entitat s’hi pugui oposar ni demanar 
compensació de cap mena. 

 Mitjançant l’ingrés en el compte bancari del PAME.  
 En efectiu a les nostres oficines. 
 Mitjançant rebut al número de compte de l’entitat. 
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VUITENA.- El PAME autoritza a l’entitat a posar publicitat en les instal·lacions municipals. Per poder 
accedir a la seva col·locació, han de demanar l’autorització corresponent, sent la responsabilitat, i a càrrec 
de la pròpia entitat, la col·locació i la retirada d’aquella publicitat. Així, qualsevol dany que es produís en les 
instal·lacions municipals a causa d’aquesta publicitat serà càrrec seu. Aquesta publicitat ha d’anar regulada 
per un conveni entre l’entitat i el PAME, i l’entitat i el patrocinador al que es refereix. 
 
NOVENA.- Els aforaments màxims per un acte esportiu ordinari estan establerts als Plans d’Autoprotecció i 
Plans d’Emergències de cada instal·lació. Les entitats i els seus responsables estan obligats a controlar els 
accessos i l’aforament de la instal·lació. El PAME donarà la formació corresponent dels Plans 
d’Autoprotecció i Plans d’Emergències, als responsables de l’entitat perquè sàpiguen com actuar en cas 
necessari i es lliurarà còpia a les entitats. 
 
DESENA.- El PAME pot deixar sense efecte aquest conveni si considera que s’ha incomplert alguna de les 
seves clàusules o es vulneren les Bases especifiques reguladores de la convocatòria de subvencions 
destinades a entitats sense finalitat de lucre, aprovades per l’any en curs. 
 
ONZENA.- L’entitat no podrà desenvolupar cap activitat retribuïda, amb ànim de lucre, a les instal·lacions 
cedides per l’Ajuntament de Ripollet i el Patronat Municipal d’Esports, com tampoc pot fer-ne ús exclusiu 
per al seus socis i a tercers. 
 
A aquest efecte, amb els justificants de les subvencions, l’entitat haurà d’acreditar degudament quins són 
els seus ingressos anuals i en general, que es destinen a les finalitats pròpies de l’entitat i que no s’apliquen 
a altres conceptes que aquells que constitueixen el seu objectiu social promoció de l’esport entre els seus 
socis i el altres usuaris. 
 
DOTZENA.- L’entitat ha d’estar afiliada a les Federacions Catalanes corresponents a les modalitats o les 
disciplines en les quals participin. També haurà de tenir actualitzats els tríptics i fitxes esportives dels seus 
esportistes, i ha de realitzar tots els tràmits per donar-los d’alta a l’assegurança esportiva corresponent. A 
més, l’entitat té l’obligació de contractar una assegurança d’accidents per a tots els jugadors que no tinguin 
llicència (assegurança innominada). 
 
Així mateix cada temporada confeccionarà i actualitzarà un cens dels esportistes que utilitzin les 
instal·lacions municipals i enviarà una còpia al Patronat Municipal d’Esports de Ripollet. 
 
TRETZENA.- L’entitat presentarà a l’inici de cada temporada una pòlissa de Responsabilitat Civil que 
cobreixi els possibles danys de les instal·lacions municipals cedides i els danys a persones membres de 
l’entitat i a tercers, per causes que li siguin imputables, amb les cobertures establertes al Decret 58/2010, 
de 4 de maig.    
 

“DISPOSICIONS ADDICIONALS 
SEGONA 
Assegurament de les activitats esportives. 
Tota activitat o competició esportiva, federada o no, que organitzin a Catalunya les entitats esportives regulades 
en aquest Decret, així com qualsevol persona física o jurídica, obliga a subscriure una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi el risc de l’activitat o competició esportiva davant de tercers amb uns capitals 
mínims de 600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. Als efectes d’aquesta disposició també es 
consideren tercers els propis esportistes participants i d’altres intervinents.” 
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CATORZENA.- L’entitat també estarà obligada a comunicar al PAME qualsevol canvi que es pugui produir 
en les seves activitats esportives programades, així com qualsevol altre canvi que pugui afectar a la seva 
estructura orgànica o funcional (suspensió d’equips, canvi quadres tècnics, etc.). 
 
QUINZENA.- Davant qualsevol canvi en l’activitat objecte del present conveni, haurà de tornar-se a 
negociar obligatòriament les parts econòmiques i d’utilització d’instal·lacions, tal i com especifica la 
Normativa General d’Ús de les Instal·lacions Esportives de Ripollet: 
 

“Si l’entitat vol ampliar el nombre d’equips o esportistes i això comporta la necessitat de més horaris 
d’entrenaments i més instal·lacions municipals, abans de fer-ho, ho han de sol·licitar al PAME que li informarà si li 
pot concedir, per poder realitzar aquesta ampliació”. 

 
L’entitat _________________________ ha de presentar al PAME la següent relació de components: 
 1.- Esportistes amb fitxa. 
 2.- Esportistes sense fitxa o en proves. 
 3.- Entrenadors 
 4.- Voluntaris/col·laboradors 
 5.- Junta directiva 
 6.- Número de socis (no incloure els esportistes) 
 
SETZENA.- Els entrenadors de l’entitat ______________________ han de tenir la titulació corresponent que 
s’estableix a la llei de l’esport 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya i 
estar registrats al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya amb fitxa actualitzada de la 
seva Federació, havent d'acreditar davant el PAME aquesta documentació. 
 
DISETENA.- L’entitat ha de certificar que tots els seus entrenadors, i tot el personal que estimi que 
desenvolupa una tasca en la qual existeix un contacte habitual amb menors, tenen el certificat negatiu del 
Registre Central de Delinqüents, tal i com obliga la llei estatal 26/2015 de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència. 
 
DIVUITENA.- L’entitat haurà de fer constar en tota la publicitat que elabori (programa imprès, comunicats 
de premsa, cartells, etc.) per al desenvolupament de les seves activitats que és “Amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Ripollet i del Patronat Municipal d’Esports”,  tot amb l’escut municipal i el logotip del 
PAME segons models tipogràfics oficials. 
 
DINOVENA.- L’entitat es responsabilitza de complir tots els compromisos esportius  en els que estigui 
inscrita. Així mateix, es compromet a realitzar determinades actuacions o demostracions esportives 
gratuïtes, en dates i horaris a convenir de mutu comú acord amb el PAME, com a promoció de l’esport local. 
 
VINTENA.- L’entitat es responsabilitza de deixar en perfecte estat d’ús el material i les instal·lacions 
cedides, informant al conserge o responsable pertinent de qualsevol anomalia que es derivi de la seva 
utilització. I en tot cas haurà de deixar lliures les instal·lacions mitja hora després de l’últim entrenament. 
 
VINT-I-UNENA.- Tots el partits amistosos i qualsevol activitat que no sigui la contemplada en els calendaris 
oficials de les diferents federacions esportives a les que pertanyen les entitats, queden fora del present 
conveni i s’han de demanar i tractar de forma particular, mitjançant petició específica al PAME. 
 
VINT-I-DOSENA.- Aplicabilitat de la normativa laboral i de voluntariat 
El règim d'obligacions, assegurances i accions de seguiment que preveu aquest conveni s'han d'entendre 
sens perjudici dels deures, les obligacions i els controls que estableix la normativa laboral o de voluntariat 
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quan la relació entre els responsables i els dirigents de l'activitat amb l'entitat tingui aquest caràcter o 
derivi d'una relació de voluntariat. 
 
VINT-I-TRESENA.- Les parts signants pacten que el present conveni tindrà una durada d’un any. No 
obstant, prèvia comunicació per escrit amb un mes d’antelació al compliment de cada anualitat, els 
contractants poden denunciar aquest conveni, el qual, de no existir la denúncia, en la forma i temps 
establert. 
 


