
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS, 
ACTUACIONS O PROGRAMES DE SUPORT EN L’ÀMBIT DE L’ESPORT  
 
1.- Objecte de la subvenció: 
 
Podran ser objecte de subvenció les activitats esportives anuals portades a terme durant l’any 
en curs (excepcionalment es pot incloure la temporada) i que tinguin relació amb l’esport del 
municipi de Mont-roig del Camp. 
 
Les activitats o programes objecte de subvenció són:   

a) Promoció esportiva d’aquelles activitats regulars que arribin al major nombre possible 
de practicants, cercant la millor qualitat en els programes següents: 
1. Escoles d’iniciació esportiva. 
2. Estructures esportives de base fina a la categoria juvenil. 

b) Pràctica esportiva, cercant la màxima participació esportiva. 
c) L’adquisició de material esportiu necessari per al desenvolupament de les activitats. 
d) Les activitats extraordinàries. Aquelles activitats i actes puntuals que tinguin relació 

amb pràctica i promoció de l’esport al municipi, amb uns objectius específics, que es 
realitzin fora de la programació habitual de l’organitzador i a la qual es dóna un relleu 
especial. 

e) Beques esportives: aquestes beques tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual. 
Podran ser objecte de beca el següent concepte: 

        Millora dels esportistes: per a la millora de les seves condicions individuals en el seu 
esport ja sigui a través d’entrenaments especials, concentracions, seleccions o 
l’assistència o desenvolupament d’altres activitats que surtin de les pròpies normals de 
la seva entitat, club o associació esportiva a la que pertanyi; així com l’adquisició de 
material esportiu de primer nivell per a contribuir en aquesta millora. Aquestes millores 
dels diferents conceptes esmentats hauran de revertir sempre en l’esport del municipi. 

 
2.- Requisits que han de reunir els beneficiaris: 
Poden sol·licitar les subvencions els clubs o associacions esportives, sense finalitat de lucre, 
domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre de la Secretaria 
General de l’Esport o en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Les beques 
esportives, les podran sol·licitar els esportistes individuals o grups d’esportistes domiciliats a 
Mont-roig del Camp. 
 
3.- Barem específic de valoració: 

• Abast del projecte i/o entitat, fins a 10 punts. 
a) Incidència a ambdós nuclis de població (Mont-roig i Miami) [10 punts] 
b) Incidència només un nucli de població [5 punts] 

• Temporització de les activitats, fins a 15 punts. 
a) Programació anual / de temporada estable [15 punts] 
b) Programació d’activitats dins de les programacions festives del municipi [10 

punts] 
c) Programació d’activitats puntuals [5 punts] 

• Nombre de destinataris a qui va adreçada l’entitat o activitat, fins a 15 punts.  
a) A tota la població [15 punts] 
b) A un determinat col·lectiu [10 punts] 
c) Als socis de l’entitat [5 punts] 

• Repercussió social de l’activitat tenint en compte el nombre de participants a les 
activitats esportives, fins a 15 punts. 

a) Més de 100 participants [15 punts] 



b) De 51 a 100 participants [10 punts] 
c) De 1 a 50 participants [5 punts] 

• Nombre de socis de l’entitat, fins a 15 punts: 
a) Més de 50 [15 punts] 
b) De 21 a 50 [10 punts] 
c) De 1 a 20 [5 punts] 

• Propostes amb estructura esportiva de base amb diferents categories, fins a 20 punts. 
• Pressupostos detallats per la compra de material esportiu, fins a 25 punts (es tindran 

en compte els equips o seccions que tenen escola d’iniciació esportiva. També es 
valorarà el nombre d’esports i d’equips que han d’utilitzar aquest material) 

• Número de monitors (entrenadors, tècnics, ajudants, monitors, etc.) fins a 5 punts per 
cada monitor amb titulació i 1 punt per cada monitor sense titulació. 

• Per activitats de caps de setmana. Entitats, clubs, etc. que participin en competicions 
oficials regulars. Per equips en competicions oficials regulars; 5 punts per equip (no 
inclou entrenaments, activitats extraordinàries, etc. en cap de setmana). 

• Obtenció de recursos per a la viabilitat econòmica de l’entitat per completar el 
finançament del projecte (Es valorarà d’acord amb l’import de subvenció sol·licitat, 
càlcul proporcional) [15 punts] 

• Promoció des de la pròpia entitat, de la participació i la mobilització social: que compti 
amb voluntariat propi per al desenvolupament de les seves actuacions [5 punts] 

• Projectes o activitats promogudes conjuntament per més d’una entitat i que 
afavoreixin el treball de col·laboració entre entitats [5 punts] 

• Per activitats organitzades per l’Ajuntament on es demana l’assistència o col·laboració 
a les entitats [fins a 5 punts per a cada activitat amb un màxim de 20 punts] 

• Difusió pròpia dels projectes o activitats [5 punts] 
• Utilització d’un espai no-municipal com a seu de l’entitat [20 punts]  
• Ús de material municipal per a les activitats (EMOMSA) [-10 punts] 
• Despeses derivades de la mà d’obra de la brigada municipal per al muntatge o 

desenvolupament de les activitats (EMOMSA) [-15 punts] 
• Altres criteris específics de l’entitat i/o activitat o nous criteris no previstos en la 

sol·licitud de la pròpia subvenció [fins a 15 punts] 
 
 
4.- Barem específic de valoració per a les beques esportives: 
 

• Pel que fa a la millora dels esportistes: nivell dels esportistes que se’n podran beneficiar 
i de les activitats motiu de la beca, fins a 100 punts. 

a) Nivell Superior [100 punts] 
b) Nivell Nacional/Autonòmic [50 punts] 

 
• Transcendència esportiva que permeti donar a conèixer el municipi, fins a 100 punts.  

 
*Per tenir dret a subvenció, s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 50 punts.  


