ANNEX 1.- SUBVENCIONS PER ACTIVITATS ESPORTIVES
1.- FINALITAT
Aquestes subvencions tenen la finalitat de millorar la qualitat de vida dels
ciutadans/es, promoure el municipi i el teixit associatiu i afavorir la
cooperació entre el sector públic i el sector privat, així com fomentar els
valors de convivència i cohesió social.
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, conscient de la necessitat d’establir
mecanismes de funcionament que garanteixin la possibilitat d’accedir a la
pràctica esportiva a la ciutadania de Vilafranca del Penedès, vol donar
suport a les iniciatives dels diversos agents que actuen en el nostre sistema
esportiu local, per tal de consolidar, d’una banda, els agents que ofereixen
serveis esportius, i d’altra banda, garantir un nivell d’oferta que respongui a
les necessitats i demandes del teixit social.
Els objectius a assolir, mitjançant l’atorgament de subvencions per a
activitats i programes esportius, són els següents:
a) Oferir serveis i activitats esportives en les vessants educativa,
recreativa, lúdica i competitiva a tots els sectors de la població.
b) Donar suport i potenciar l’arrelament i estructuració del sistema
esportiu local, entès com el conjunt de promotors d’ofertes de serveis
i activitats esportives, així com els seus usuaris/àries i/o practicants.
c) Facilitar l’accés a la pràctica esportiva d’aquells col·lectius, que per
raons socio-culturals i/o econòmiques, no hi accedeixen de forma
habitual.
d) Potenciar el coneixement extern i la imatge de la ciutat.
2.- BENEFICIARIS
2.1.- Pels programes 1, 2, 4, 6 i 7 poden sol·licitar subvencions els clubs,
entitats o associacions esportives, sense afany de lucre, que realitzen
activitats que complementen l’acció municipal en l’àmbit de l’activitat física i
l’esport.
Els sol·licitants hauran de complir els següents requisits:
a) Estar inscrits en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.
En el cas del Programa 4, a més, persones físiques que programin i
executin activitats físiques i esportives sense afany de lucre i que es
considerin d’interès públic local.

b) Estar inscrits al Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives
de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, si
s’escau
c) Desenvolupar la seva activitat a Vilafranca del Penedès, i radicar la
seva seu oficial en aquest terme municipal.
2.2.- Pel programa 3 poden sol·licitar subvenció les següents persones:
a) La unitat familiar o tutelar de l’infant amb una situació
socioeconòmica que estigui dins dels barems que es concretin a la
corresponent convocatòria.
S’entendrà per unitat familiar el conjunt de persones que conviuen
unides amb l’infant per vincle de consanguinitat o afinitat fins a segon
grau, incloent-hi les persones unides als progenitors per matrimoni o
anàloga relació d’afectivitat i els fills i ascendents comuns, sempre
que convisquin amb la família i en depenguin econòmicament.
En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la
unitat familiar, l’infant, els seus progenitors, encara que no
convisquin, i els fills comuns d’aquests.
b) No rebre cap altre ajut pels mateixos conceptes, llevat del cas que els
ajuts concurrents per a un concepte concret no superin el cost
suportat per l’alumne
c) Que el sol·licitant assumeixi, com a mínim, la part de l’import de les
quotes de l’activitat que participa no cobertes per l’ajut concedit, tal i
com es concreti a la corresponent convocatòria.
Només es podrà presentar una sol·licitud per infant i per una sola
activitat
2.3 Pel programa 5 podran sol·licitar subvenció les següents persones:
De forma general podran presentar-se a aquesta convocatòria per obtenir
subvencions els esportistes o equips d'esportistes que puguin classificar-se
en un dels següents grups:





Grup 1: esportistes de proves individuals. La sol·licitud es presentarà
a títol individual.
Grup 2: esportistes de proves per equips, amb participació alternativa
(p.ex. equips de relleus). La sol·licitud es podrà presentar a títol
individual o de l'equip
Grup 3: esportistes de proves per equips amb participació simultània.
La sol·licitud es presentarà com equip

i que reuneixin els següents requisits:
RESIDÈNCIA i VINCULACIÓ ESPORTIVA:



sol·licituds pertanyents al grup 1, o grup 2 presentades a títol
individual (han de complir un dels següents requisits)
o
o



residir a Vilafranca de forma continuada des de 2 anys abans
d'aquesta convocatòria
residir en un municipi de l'Alt Penedès de forma continuada des
de 3 anys abans d'aquesta convocatòria i competir també de
forma continuada durant 2 temporades esportives anteriors a
aquesta convocatòria amb llicència federativa en una entitat
esportiva de Vilafranca

sol·licituds pertanyents al grup 2 presentada com equip i grup 3
o

Com a mínim, el 50% dels components de l'equip han de
residir a Vilafranca o en un municipi de l'Alt Penedès de forma
continuada des de 2 anys abans d'aquesta convocatòria i
competir també de forma continuada durant 2 temporades
esportives anteriors a aquesta convocatòria amb llicència
federativa en una entitat esportiva de Vilafranca

La residència es justificarà mitjançant les dades del padró municipal.
L'entitat esportiva no ha de tenir ànim de lucre, trobar-se inscrita des de 2
anys abans de la convocatòria en el registre municipal d'entitats ciutadanes
previst en els articles 98 i següents del Reglament Orgànic Municipal i
disposar de la documentació de l’entitat actualitzada a la normativa vigent.
NIVELL ESPORTIU:


Competir en una modalitat esportiva amb organisme federatiu oficial
present a Catalunya i vinculat a la Unió de Federacions Esportives
Catalanes.



Haver aconseguit en la temporada anterior a la convocatòria o dintre
de la present, resultats rellevants en proves oficials incloses en els
programes competitius de Campionats nacionals, Campionats
d'Europa, Campionats del Món o Jocs Olímpics, com a mínim:
o
o
o

Campionats nacionals: classificació dintre de les 3 primeres
posicions, en categoria absoluta
Campionats d'Europa: classificació dintre de les 5 primeres
posicions, en categoria absoluta
Campionats del Món o Jocs Olímpics: haver estat seleccionat
per la Federació esportiva corresponent per participar-hi en
representació dels equips nacionals

En les modalitats esportives que no existeixi cap de les competicions
referenciades, es substituirà pels rànkings dels Organismes esportius
oficials, en els mateixos nivells anteriors.

Els resultats esportius es justificaran mitjançant certificació oficial de les
federacions esportives de referència.
3.- TIPOLOGIA DE PROGRAMES OBJECTE DE SUBVENCIÓ
Els programes esportius susceptibles de ser subvencionats seran els
següents:
PROGRAMA 1.- PROMOCIÓ DE L’ESPORT DE BASE AMATEUR
Destinataris:


Infants i joves entre els 6 i els 25 anys

Tipus d’activitat:


Activitats de base amateur, continuades, de caire competitiu i amb
modalitat esportiva regulada per una federació esportiva amb
presència a Catalunya
o

Quan la sol.licitud de subvenció es realitzi únicament per
equips o esportistes individuals de categoria sènior o superior
(o amb edats superiors als 18 anys), l’entitat haurà de
justificar que disposa d’altres equips o esportistes individuals
de categories inferiors, o d’una acord de filiació amb altres
entitats o seccions esportives de Vilafranca, que participen de
forma regular i continuada en les activitats esportives de
l’entitat i competicions federades o dels Jocs Esportius Escolars
de Catalunya.

Objectius:


Promoure les activitats físiques i esportives de base amateur de
caràcter federat i competitiu o participant dels Jocs Escolars de
Catalunya.



Promoure la iniciació i el perfeccionament de l’esport



Promoure la cohesió social



Dinamitzar la pràctica esportiva en les vessants educativa, formativa,
recreativa i competitiva.



Mantenir i millorar la condició física

PROGRAMA 2.- ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES DIRIGIDES A
PERSONES I/O COL·LECTIUS AMB MOBILITAT REDUÏDA, AFECTACIONS
PSÍQUIQUES O ALTRES AFECTACIONS CRÒNIQUES DE LA SALUT
Destinataris:



Persones i/o col·lectius amb mobilitat reduïda, afectacions psíquiques
o altres afectacions cròniques de la salut

Tipus d’activitat:



Durada continuada superior als 6 mesos
Periodicitat mínima d’una sessió setmanal

Objectius:


Fomentar l’organització i execució d’activitats físiques i esportives
continuades sense afany de lucre per aquests col·lectius.



Fomentar la implicació de l’associacionisme esportiu en l’organització
i execució d’activitats físiques i esportives dirigides a aquests
col·lectius.



Garantir l’accés a la pràctica d’activitats físiques i esportives a
aquests col·lectius pels beneficis socials, d’integració i sobre la salut
que generen.

PROGRAMA 3.- PROMOCIÓ DE LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS FÍSIQUES I
ESPORTIVES DELS INFANTS EN OFERTES FETES PER LES ENTITATS
ESPORTIVES I AMPAS DE VILAFRANCA
Destinataris:


Infants amb edats compreses entre els 5 i els 16 anys que participin
de forma continuada i regular en alguna de les activitats. Com a
mínim, ha de participar en el 75% de les sessions de l’activitat.

Tipus d’activitat:








Durada continuada superior als 6 mesos
Horari extraescolar
Activitat física i esportiva de participació oberta, sense limitar la
participació o excloure determinats col·lectius, en les seves vessants
formativa, de lleure, salut o competitiva.
Organitzades i executades directament per entitats esportives i/o
AMPAS, implantades a Vilafranca del Penedès i inscrites ene l Registre
municipal d’entitats ciutadanes
Sense afany de lucre per a l’entitat organitzadora
Realització íntegra en equipaments o espais esportius i/o escolars de
Vilafranca del Penedès
Periodicitat mínima d’una sessió setmanal, entre els mesos de
setembre a juny

Objectius:


Accés a la pràctica d’activitats físiques i esportives dels infants en les
entitats esportives i AMPAS de Vilafranca del Penedès en horari
extraescolar



Fomentar la socialització dels infants en el temps de lleure

PROGRAMA 4.- ACTIVITATS PUNTUALS
ACTIVITATS FÍSIQUES I L’ESPORT

RELACIONADES

AMB

LES

Destinataris:


Entitats privades i persones físiques que programin i executin
activitats puntuals relacionades amb les activitats físiques i l’esport,
sense ànim de lucre

Tipus d’activitat:





Modalitat 1.- Organització d’activitats puntuals de participació oberta
i accessibles als espectadors i al públic en general, amb o sense
abonament de quotes en concepte de participació o públic.
Modalitat 2.- Organització d’activitats puntuals de participació
restringida per criteris establerts per l’organització o reglamentació
esportiva de caire federatiu, que estiguin obertes als espectadors i al
públic en general, amb o sense abonament de quotes en concepte de
participació o públic.
Modalitat 3.- Organització d’esdeveniments esportius puntuals de
prestigi per a la ciutat, que estiguin oberts als espectadors i al públic
en general, amb o sense abonament de quotes en concepte de
participació o públic.

Objectius:


Fomentar l’organització i execució d’activitats físiques i esportives
puntuals sense afany de lucre, d’interès col·lectiu i d’interès per a la
ciutat



Fomentar l’associacionisme esportiu i la seva implicació en
l’organització i execució d’activitats físiques i esportives puntuals a la
ciutat.



Promoure el municipi en l’àmbit esportiu

PROGRAMA 5.-SUPORT ALS ESPORTISTES I EQUIPS ESPORTIUS D’ÈLIT
QUE GENERIN REPERCUSSIÓ PER LA CIUTAT
Destinataris:


Esportistes individuals i equips esportius

Tipus d’activitat:


Grup 1: esportistes de proves individuals.



Grup 2: Esportistes de proves per equips amb participació alternativa
(p.ex. equips de relleus)



Grup 3. Esportistes de proves per equips amb participació simultània

Objectius:


Donar suport econòmic als esportistes individuals o equips esportius
d’èlit per facilitar la seva dedicació a la preparació esportiva, de
forma que pugui esdevenir la seva activitat principal



Afavorir la repercussió mediàtica de Vilafranca del Penedès a nivell
nacional i internacional a través dels esportistes o equips esportius de
la ciutat

PROGRAMA 6.- ORGANITZACIÓ DE GRANS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
AMB IMPACTE ECONÒMIC I TURÍSTIC PER A LA CIUTAT
Destinataris:


Persones físiques i col·lectius en general amb experiència prèvia en
l’organització d’esdeveniments similars i que disposin d’un estudi
bàsic de l’impacte econòmic i turístic que es generaria a la ciutat.

Tipus d’activitat:


Grans esdeveniments esportius que s’organitzin a Vilafranca del
Penedès que disposin de capacitat de generar un impacte turístic i un
retorn econòmic positiu en la ciutat, amb els següents requisits:
o

o

o

El pressupost mínim de despesa haurà de ser de 10.000,00 € i
tenir garantits uns ingressos mínims del 40% del pressupost
de despeses.
Caldrà mobilitzar un mínim de 200 esportistes que participin
directament en l’activitat i un mínim de 800 persones entres
esportistes, acompanyants i públic
Garantir que, com a mínim, un 40% dels participants provenen
de fora de la comarca de l’Alt Penedès

Objectius:


Fomentar l’organització i execució de grans esdeveniments esportius
puntuals que generin impacte turístic positiu i retorn econòmic a la
ciutat.



Promoure la implicació de l’associacionisme esportiu en la promoció
econòmica i turística de la ciutat.

PROGRAMA 7.- PARTICIPACIÓ AMATEUR EN COMPETICIONS ESPORTIVES O
PROJECTES ESPORTIUS D’ALT NIVELL
Destinataris:



Entitats esportives i persones físiques que participin en competicions
esportives d’alt nivell sense ànim de lucre i en condicions d’amateur

Tipus d’activitat:


Participació en campionats esportius de nivell nacional, europeu o
mundial, regulats per federacions esportives oficials.



Participació en competicions esportives internacionals que requereixin
d’una preparació física, tècnica i/o psicològica d’alta exigència.



Participació en grans esdeveniments esportius de nivell internacional



Participació en grans esdeveniments esportius d’altra transcendència
mediàtica



Projectes esportius d’alta dificultat i/o de gran transcendència
internacional o mediàtica


Objectius:


Ajudar a sufragar les despeses directes no assumides per cap
federació esportiva o altres organismes, empreses o associacions,
derivades de la participació amateur i sense afany de lucre



Promoure el municipi en l’àmbit esportiu

4.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SUBVENCIONS
La proposta d’atorgament de les subvencions serà resultat d’aplicar els
criteris següents de valoració, amb la puntuació màxima en cada cas que
s’hi fa constar:
PROGRAMA 1.- PROMOCIÓ DE L’ESPORT DE BASE AMATEUR
Les sol·licituds es valoraran d’acord amb els següents criteris:
a) Valoració del projecte esportiu i pedagògic de l’entitat fins a 2,5 punts
b) Per cada equip (o equivalent en esport individual) de categoria
inferior a benjamí o amb edats compreses entre els 6 i 9 anys,
masculí o femení, que participi en una competició esportiva federada
o dels Jocs Escolars de Catalunya, de forma regular i continuada
s’atorgarà 1 punt amb un màxim de 3 equips.
c) Per cada equip (o equivalent en esport individual) de categoria
benjamí o amb edats compreses entre els 9 i 10 anys, masculí o
femení, que participi en una competició esportiva federada o dels

Jocs Escolars de Catalunya, de forma regular i continuada s’atorgarà
1 punt amb un màxim de 3 equips.
d) Per cada equip (o equivalent en esport individual) de categoria aleví o
amb edats compreses entre els 11 i 12 anys, masculí o femení, que
participi en una competició esportiva federada o dels Jocs Escolars de
Catalunya, de forma regular i continuada s’atorgarà 1 punt amb un
màxim de 3 equips.
e) Per cada equip (o equivalent en esport individual) de categoria
infantil o amb edats compreses entre els 13 i 14 anys, masculí o
femení, que participi en una competició esportiva federada o dels
Jocs Escolars de Catalunya, de forma regular i continuada s’atorgarà
1 punt amb un màxim de 3 equips.
f) Per cada equip (o equivalent en esport individual) de categoria cadet
o amb edats compreses entre els 15 i 16 anys, masculí o femení, que
participi en una competició esportiva federada, de forma regular i
continuada s’atorgarà 1 punt amb un màxim de 3 equips.
g) Per cada equip (o equivalent en esport individual) de categoria junior
o amb edats compreses entre els 17 i 18 anys, masculí o femení, que
participi en una competició esportiva federada, de forma regular i
continuada s’atorgarà 1 punt amb un màxim de 2 equips.
h) Per cada equip (o equivalent en esport individual) de categoria
superior o amb edats superiors a 18 anys, masculí o femení, que
participi en una competició esportiva federada, de forma regular i
continuada s’atorgarà 1 punt amb un màxim d’1 equip.
i) Per cada participant que estigui inscrit en el conjunt d’activitats
esportives sense afany de lucre ofertades per l’entitat s’atorgaran
0,005 punts amb un màxim d’1,5 punts.
En els criteris de valoració s’especifica la figura de l’equip. En els esports en
que la competició no es realitzi per equips, es considerarà un equip el
número
d’esportistes
individuals
(que
reuneixen
les
mateixes
característiques, segons l’objecte del programa) múltiple de 7, segons el
quadre següent:
Menys de 7 esportistes individuals
No es considera cap equip
De 7 a 13 esportistes
1 equip
De 14 a 20 esportistes
2 equips
De 21 a 27 esportistes
3 equips
En cada cas es seguirà la mateixa proporció per calcular el número
d’equips

PROGRAMA 2.- ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES DIRIGIDES A
PERSONES I/O COL·LECTIUS AMB MOBILITAT REDUÏDA, AFECTACIONS
PSÍQUIQUES O ALTRES AFECTACIONS CRÒNIQUES DE LA SALUT

Les sol·licituds es valoraran d’acord amb els següents criteris:
a) Projecte pedagògic, de promoció de la salut i esportiu fins a un
màxim de 20 punts
b) Per cada participant en les activitats que reuneixi les característiques
del programa i sigui resident a Vilafranca s’atorgaran 3 punts
El màxim de punts a obtenir serà de 100 punts.
PROGRAMA 3.- PROMOCIÓ DE LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS FÍSIQUES I
ESPORTIVES DELS INFANTS EN OFERTES FETES PER LES ENTITATS
ESPORTIVES I AMPAS DE VILAFRANCA
Les
aportacions municipals
es
correspondran
amb la
situació
socioeconòmica de la unitat familiar, d’acord amb la següent taula:
Renda equivalent
Fins a 1.700,00 €
De 1.700,01 € fins a
De 3.400,01 € fins a
De 5.500,01 € fins a
De 8.000,01 € fins a
Més de 10.900,00 €

3.400,00 €
5.500,00 €
8.000,00 €
10.900,00 €

Percentatge d’aportació
municipal màxima
90%
80%
70%
60%
50%
0%

Per conèixer la situació socioeconòmica es partirà del concepte de renda
equivalent de la unitat familiar.
El concepte d’unitat familiar que es tindrà en compte és el següent:
1. En cas de matrimoni (modalitat 1): La que integren els cònjuges no
separats legalment i, si en tenen:
a. Els fills menors, amb excepció dels que viuen independentment
dels pares amb el seu consentiment.
b. Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria
potestat prorrogada o rehabilitada. La majoria d'edat s’adquireix als
18 anys.
2. Si no hi ha vincle matrimonial o en els casos de separació legal
(modalitat 2): La que formen el pare o la mare i tots els fills que conviuen
amb l'un o l'altre i reuneixen els requisits especificats per a la modalitat 1
anterior.
Pel que fa a la renda equivalent, és el total d’ingressos bruts anuals de la
unitat familiar dividit pel nombre equivalent de membres que la componen.
El nombre equivalent de membres de la unitat familiar es calcula sumant:





1 unitat pel primer adult
0,5 unitats a la resta de membres amb 14 anys d’edat o més
0,3 unitats als menors de 14 anys d’edat
a les famílies monoparentals se’ls afegirà 0,5 unitats



a les famílies amb algun membre amb una discapacitat igual o
superior al 33 % se’ls afegirà 0,3 unitats.

El percentatge d’aportació municipal màxima s’aplicarà sobre el cost total
de les activitats (quota mensual x mesos de participació) per calcular-ne els
ajuts concrets.

PROGRAMA 4.- ACTIVITATS PUNTUALS RELACIONADES AMB LES
ACTIVITATS FÍSIQUES I L’ESPORT
Les sol·licituds es valoraran d’acord amb els següents criteris:
a) Organització d’activitats puntuals de participació oberta i gratuïta fins
a un màxim de 30 punts
Es tindrà en compte el número d’activitats programades, l’originalitat,
varietat i interès i repercussió social de les mateixes.
b) Organització d’activitats puntuals de participació oberta i no gratuïta
fins a un màxim de 25 punts
Es tindrà en compte el número d’activitats programades, l’originalitat,
varietat i interès i repercussió social de les mateixes.
c) Organització d’activitats puntuals de participació oberta, amb
pagament dels/de les espectadors/es fins a un màxim de 20 punts
Es tindrà en compte el número d’activitats programades, l’originalitat,
varietat i interès i repercussió social de les mateixes.
d) Organització d’activitats puntuals de participació restringida i gratuïta
fins a un màxim de 20 punts
Es tindrà en compte el número d’activitats programades, l’originalitat,
varietat i interès i repercussió social de les mateixes.
e) Organització d’activitats puntuals de participació restringida i no
gratuïta fins a un màxim de 15 punts
Es tindrà en compte el número d’activitats programades, l’originalitat,
varietat i interès i repercussió social de les mateixes.
f) Organització d’activitats puntuals de participació restringida, amb
pagament dels/de les espectadors/es fins a un màxim de 10 punts
Es tindrà en compte el número d’activitats programades, l’originalitat,
varietat i interès i repercussió social de les mateixes.
Les puntuacions anteriors s’incrementaran o reduiran, fins a un màxim de
50 punts, en funció dels següents criteris:

CRITERI
Quan l’activitat estigui inclosa dintre de celebracions de caire
especial per 25 i 50 aniversaris
Quan l’activitat estigui inclosa dintre de celebracions de caire
especial per 75 aniversaris o més (en blocs de 25 anys)
Quan l’objectiu prioritari sigui la promoció de la pràctica de
les activitats físiques-esportives conjunta en la unitat
familiar i la participació en l’activitat hagi de ser conjunta de,
com a mínim, dos membres d’una unitat familiar
Quan l’activitat promogui de forma prioritària la integració
de col·lectius amb risc d’exclusió social
En activitats de participació oberta, quan el número de
participants en l’activitat física-esportiva sigui superior a 150
persones
En activitats de participació oberta, quan el número de
participants en l’activitat física-esportiva sigui superior a 250
persones
En activitats de participació oberta, quan el número de
participants en l’activitat física-esporiva sigui superior a 500
persones
En activitats de participació oberta, quan el número de
participants en l’activitat física-esportiva sigui superior a
1000 persones

INCREMENT

REDUCCIÓ

Fins 10 punts
Fins 20 punts
Fins 50 punts
Fins 20 punts
Fins 10 punts
Fins 15 punts
Fins 20 punts
Fins 30 punts

Quan l’activitat es realitzi fora del municipi

25% de la
puntuació
total
obtinguda

PROGRAMA 5.-SUPORT ALS ESPORTISTES I EQUIPS ESPORTIUS D’ÈLIT
QUE GENERIN REPERCUSSIÓ PER LA CIUTAT
Les sol·licituds es valoraran d’acord amb els següents criteris:
a) Major nivell esportiu fins a un màxim de 30 punts
b) Major repercussió i retorn mediàtic per a la ciutat fins a un màxim de
20 punts
PROGRAMA 6.- ORGANITZACIÓ DE GRANS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
AMB IMPACTE ECONÒMIC I TURÍSTIC PER A LA CIUTAT
Les sol·licituds es valoraran d’acord amb els següents criteris:
a) Número de participants estimats fins a 8 punts
Es valorarà de manera proporcional, obtenint la màxima puntuació
l’esdeveniment que presenti el major número de participants
estimats.
b) Número d’acompanyants i públic forani estimat (extra-comarcal) fins
a 8 punts
Es valorarà de manera proporcional, obtenint la màxima puntuació
l’esdeveniment que presenti el major número d’acompanyants i
públic forani estimat (extra-comarcal)

c) Tipologia de l’esdeveniment i relació amb els esports de referència
pel municipi fins a 5 punts
d) Perfil dels participants fins a 5 punts
Es tindrà en compte el tipus de persones a les quals va adreçat
l’esdeveniment (franges d’edat, categories, aptituds físiques
relacionades amb l’esdeveniment, etc)
e) Proporció de participants/acompanyants-públic
comarcal) fins a 6 punts

foranis

(extra-

Es valorarà de manera proporcional, obtenint la màxima puntuació
l’esdeveniment
que
presenti
la
major
proporció
de
participants/acompanyants-públic foranis (extra-comarcal)
f) Número d’edicions de l’esdeveniment fins a 5 punts
Es valorarà de manera proporcional, obtenint la màxima puntuació
l’esdeveniment que compti amb més edicions.
g) Durada de l’esdeveniment fins a 5 punts
Es valorarà la durada de l’esdeveniment respecte la repercussió
econòmica i social pel municipi.
h) Número de participants internacionals fins a 6 punts
Es valorarà de manera proporcional, obtenint la màxima puntuació
l’esdeveniment que presenti el major número de participants
internacionals.
i) Especialització de l’ens organitzador en la modalitat esportiva de
l’esdeveniment fins a 5 punts
Es valorarà de manera proporcional, obtenint la màxima puntuació
l’ens organitzador que hagi desenvolupat més esdeveniments en la
modalitat esportiva concreta.
j) Preu de la inscripció fins a 5 punts
Es valorarà de manera proporcional, obtenint la màxima puntuació
l’esdeveniment que presenti preu d’inscripció més baix.
k) Volum i tipologia del patrocini garantit per l’esdeveniment fins a 5
punts
Es tindrà en compte la major o menor repercussió mediàtica del
patrocini pel municipi.

l) Experiència de l’ens organitzador o dels seus membres en les àrees
de comunicació i promoció fins a 5 punts
m) Oferta lúdica paral·lela per a participants i acompanyants que
l’organitzador generarà durant l’esdeveniment fins a 6 punts
Es tindrà en compte l’oferta lúdica que impliqui activitats per donar a
conèixer el municipi, el territori i la capitalitat de la vinya i el vi.
n) Pressupost global de l’esdeveniment fins a 5 punts
Es valorarà de manera proporcional, obtenint la màxima puntuació
l’esdeveniment que presenti el pressupost global de l’esdeveniment
més econòmic.
o) Pressupost per la comunicació i promoció de l’esdeveniment fins a 5
punts
Es valorarà la repercussió que els actes de comunicació i promoció
reflectits al pressupost de l’activitat tinguin pel municipi.
p) Acreditació de periodistes fins a 5 punts
Es valorarà de manera proporcional, obtenint la màxima puntuació
l’esdeveniment que presenti el major número d’acreditació de
periodistes
q) Número de participants i acompanyants que necessitaran pernoctar al
municipi fins a 6 punts
Es valorarà de manera proporcional, obtenint la màxima puntuació
l’esdeveniment que presenti el major número de participants i
acompanyants que necessitaran pernoctar al municipi
r) Implicació de les entitats locals en l’organització i en l’esdeveniment
fins a 5 punts
Es valorarà de manera proporcional, obtenint la màxima puntuació
l’esdeveniment que presenti el major número d’entitats locals
implicades en l’esdeveniment.
PROGRAMA 7.- PARTICIPACIÓ AMATEUR EN COMPETICIONS ESPORTIVES O
PROJECTES ESPORTIUS D’ALT NIVELL
Els criteris que es tindran en compte per a valorar les sol·licituds són els
següents:
a) Ubicació de la competició o esdeveniment esportiu en que es
participa








Catalunya: 1 punt
Península i Balears: 2 punts
Europa I: 4 punts
Europa II. 6 punts
Resta del Món I: 7 punts
Resta del Món II: 9 punts

b) Nivell d’exigència de la competició o esdeveniment
(considerat a nivell físic, tècnic i psicològic en conjunt)





esportiu

Baix: 0 punts
Neutre: 2 punts
Alt: 4 punts
Extrem: 6 punts

c) Perfil i nivell esportiu de l’entitat o esportistes





Amateur: 0 punts
Bàsic: 1 punt
Alt: 2 punts
Èlit: 3 punts

d) Nivell de l’objectiu que es proposa l’entitat o esportista en la seva
participació




Baix: 0 punts
Neutre: 2 punts
Alt: 4 punts

e) Transcendència mediàtica de la competició o esdeveniment esportiu
en que es participa:




Baix: 0 punts
Neutre: 2 punts
Alt: 4 punts

f) Tipus de vinculació de la competició amb un federació esportiva
oficial





Cap: 0 punts
Campionats nacionals: 2 punts
Campionats europeus: 4 punts
Campionats mundials: 6 punts

5.- QUANTIES, IMPORT MÀXIM I CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ
PROGRAMES 1, 2, 4, 6 i 7

La quantia de la subvenció no podrà excedir l’import establert a cada
convocatòria.
Tampoc podrà ser superior al dèficit previst en el pressupost presentat en la
sol·licitud ni, en el cas del programa 6, al 60% del pressupost presentat en
la sol·licitud, que caldrà justificar prèviament al cobrament de la subvenció.
La proporció de la puntuació de cadascuna de les sol·licituds, en relació amb
la suma total de totes les presentades, s’utilitzarà per definir la subvenció
econòmica màxima a cada sol·licitant, en relació percentual a la quantia
total de la convocatòria.
Quan en l’activitat per la qual es sol·licita subvenció es produeixi l’ús de les
instal·lacions esportives municipals, es podrà descomptar de l’aportació
econòmica resultant el cost de l’ús d’aquestes, segons els preus públics
vigents.
El cost de l’activitat pot incloure la totalitat de les despeses necessàries per
ser portada a terme: difusió i comunicació, compra de materials, lloguers
d’infraestructures, contractació de professionals, desplaçaments, dietes, etc.
PROGRAMA 3
La quantia de la subvenció no podrà excedir, com a criteri general, del 90%
del cost total de l’activitat subvencionada (quota mensual x mesos de
participació)
Pel càlcul de l'aportació econòmica definitiva de cada sol·licitud que ha estat
admesa, s'aplicarà el percentatge d’aportació municipal màxima obtingut
sobre el cost total de l'activitat presentat en la sol·licitud: «quota mensual
de l'activitat X número de mesos de participació en l'activitat (mínim 4
mesos, màxim 10 mesos)».
A la corresponent convocatòria s’establirà un topall màxim en el cost de
l'activitat. Si el cost mensual de l'activitat presentat en la sol·licitud és
superior, serà aquest topall sobre el qual s'aplicarà el percentatge
d’aportació municipal màxima obtingut.
El percentatge del cost de l’activitat no cobert per l’aportació municipal
haurà de ser pagat pel sol·licitant. El pagament justificat d’aquest
percentatge no cobert per la subvenció serà un requisit previ i
imprescindible pel cobrament de l’ajut concedit.
En el cas que l'import total dels ajuts superi l'assignació pressupostària de
la convocatòria, es reduiran percentualment tots els ajust per ajustar
l'import total a l'assignació pressupostària
PROGRAMA 5
La quantia de la subvenció no podrà excedir l’import establert a cada
convocatòria.

El tribunal proposarà un import de la subvenció en funció de l’impacte
mediàtic que pugui arribar a assolir el projecte esportiu. Aquest import no
podrà excedir del dèficit presentat en la documentació del pressupost del
projecte.
Podran ser considerades també com a subvencions les atribucions no
dineràries relacionades amb el desenvolupament del projecte d’èlit esportiu
subvencionat que siguin avaluables econòmicament (per exemple, ajuts en
material, recursos humans, recursos logístics, cessió d’espais o altres
col·laboracions)
6.- JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES
La justificació de la subvenció es farà d’acord amb allò establert al Títol IV
de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, a la Clàusula 16 de les Bases Específiques reguladores de
Subvencions en els àmbits de la cultura, l’esport, la infància i la joventut,
l’educació, l’acció social, la gent gran, la sanitat i la salut pública, la
igualtat, el comerç i l’ocupació, el medi ambient i la convivència i cooperació
aprovades pel Ple de la Corporació i d’acord amb allò que estableixi la
convocatòria corresponent.
7.- APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Aquestes subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del
pressupost municipal de l’exercici que s’estableixi a la corresponent
convocatòria.

