AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
VALL DE LLÉMENA

BASES PER AJUDES EN ATORGAMENT DE TROFEUS
Aquestes bases (incloses dins les bases reguladores de concessió de subvencions per
activitats culturals i esportives) té com a objecte regular la concessió de trofeus a
entitats o empreses que organitzin alguna activitat amb l’objectiu de promoure l’esport,
l’activitat física i els hàbits saludable a través de l’esport al municipi de Sant Gregori.
Els trofeus seran subministrats directament per l’Ajuntament de Sant Gregori i la
quantitat es fixarà segons diversos criteris objectius. Per això, s’estableix un règim de
puntuació per determinar la quantia de trofeus a atorgar:
Tipus entitat o organització
Entitat del municipi sense ànim de lucre
Inscripció al registre d’entitats municipals
Empresa del municipi
Entitat o empresa de fora el municipi*
*només es valorarà en el cas que realitzi una activitat
obert

30 punts
20 punts
15 punts
10 punts
al municipi d’àmbit popular o

Àmbit competició
Campionat a nivell local
Campionat a nivell de Comarques Gironines
Campionat a nivell de Catalunya
Campionat a nivell Estatal
Campionat a nivell d’Europa

10 punts
20 punts
30 punts
40 punts
50 punts

Nombre de participants
Menys de 50
Entre 51 i 100
Entre 101 i 200
Entre 201 i 400
Entre 401 i 600
Més de 600

5 punt
7 punts
9 punts
11 punts
13 punts
15 punts

Categories
Categories de base (fins a 18 anys)
Categories d’adults (a partir de 18 anys)

10 punts
5 punts

Altres
Esdeveniment amb finalitats solidaries*

15 punts
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Esdeveniment inclusiu i adaptat
(es té en compte a persones amb mobilitat reduïda)
Esdeveniment especial (aniversari entitat)
Esdeveniment especial (reconeixement, memorial)

Barem de puntuació
Més de 140 punts
Entre 100 i 139 punts
Entre 75 i 99 punts
Entre 50 i 74 punts
Menys de 49 punts

20 punts
10 punts
12 punts

màxim 24 trofeus (per 7 categories)
màxim 18 trofeus (per 6 categories)
màxim 15 trofeus (per 5 categories)
màxim 12 trofeus (per 4 categories)
màxim 9 trofeus (per 3 categories)

Els trofeus poden ser per categories (primer, segon i tercer) o en format individual per a
diferents premis que l’organització determini. S’haurà d’especificar en el moment de fer
la sol·licitud.
En cas de rebre trofeus per part de l’Ajuntament de Sant Gregori. L’escut de
l’Ajuntament de Sant Gregori i el logotip de Sant Gregori hauran de figurar en el cartell
de l’esdeveniment i altre material de difusió que s’editi o es difongui.
La consignació pressupostària per a l’atorgament d’aquestes subvencions estarà
recollida en la partida pressupostària corresponent.
SOL·LICITUD
Cal adreçar una instància a l’Ajuntament de Sant Gregori que resoldrà en base els
criteris descrits.

