Bases per a la sol·licitud d’ajut als esportistes amateurs d’esports individuals
que han participat en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o jocs
Olímpics
1.- Objecte:
L’Objecte d’aquestes bases és la d’estructurar i fixar criteris i procediments per a la
concessió d’ajuts per fer front a les despeses generades per la participació individual
d’un esportista en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o jocs Olímpics.
2.- Beneficiaris:
Són beneficiaris d’aquest ajuts tots els esportistes amateurs, empadronats a la ciutat
d’Olot, menors de 25 anys i no professionals, que prèvia classificació, hagin participat
individualment en competicions esportives de: Campionats d’Espanya, Campionats
d’Europa, Campionats del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives
federacions, de les següents modalitats esportives, reconegudes pel Consell Català de
l’Esport:
•

Atletisme

•

Bàdminton

•

Ball esportiu

•

Bowling

•

Ciclisme

•

Escacs

•

Esgrima

•

Esports de neu

•

Esports de gel

•

Esquí nàutic

•

Gimnàstica

•

Golf

•

Halterofilia

•

Judo

•

Karate

•

Lluita

•

Motociclisme

•

Natació

•

Piragüisme

•

Rem

•

Salvament Aquàtic

•

Taekwondo

•

Tennis

•

Tennis Taula

•

Tir amb arc

•

Tir olímpic

•

Triatló

•

Vela

3.- Despeses subvencionables i Període d’execució:
Es consideren despeses subvencionables totes aquelles que directament s’hagin
generat per la participació en un esdeveniment esportiu, viatges, dietes, inscripcions,
etc... (veure punt 4), que s’hagin portat a terme entre l’1 de setembre de l’any anterior
a la convocatòria i el 31 d’agost de l’any de la convocatòria.
4.- Procediment per a la sol·licitud d’ajuts:
La sol·licitud, omplerta i signada, s’ha de lliurar a les oficines de l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure d’Olot, pavelló municipal, República Argentina, 8. Aquesta sol·licitud
ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
•

Model d’instància general.

•

Model de sol·licitud. Annex 1

•

Fotocòpia del DNI de l’esportista

•

Fotocòpia de la llicència federativa

•

Certificat d’empadronament a la ciutat

5.- Criteris de valoració:
Els ajuts s’atorgaran per concurrència competitiva, essent el criteri de valoració el del
nivell de competició per a cada esportista que sol·licita l’ajut. La valoració en punts
dels campionats als que assisteixen els esportistes serà el següent, tenint en compte
que cada esportista podrà ser valorat de forma acumulada per cada campionat en el
que haurà participat.
Participant en Campionats del món

10 punts

Participant en Jocs Olímpics

10 punts

Participant en Campionats d’Europa

7 punts

Participant en Campionats d’Espanya

4 punts

6.- Termini de presentació i justificació:
La sol·licitud podrà ésser presentada a les Oficines de l’Institut Municipal d’Esports i
Lleure, de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores, dins del termini de trenta (30) dies
naturals a comptar des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de
convocatòria al BOP.
La finalització del termini de justificació subvencionades serà el 31 d’octubre de l’any
de la convocatòria. Per la justificació cal presentar:
Factures justificatives per valor de l’import de la subvenció atorgada
o

Despeses derivades de l’adquisició i compra de material i equipament
tècnic esportiu per l’entrenament i la competició.

o

Despeses de llicències i/o inscripcions

o

Despeses de desplaçaments a les competicions

Certificat de la federació corresponent que acrediti la participació de l’esportista
en el esdeveniment.
7.- Resolució:
Els serveis tècnics de l’IMELO realitzaran la instrucció i ordenació de l’expedient per a
l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases.
Les activitats d’instrucció comprendran:
Comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficari establerts
en aquestes bases.
L’avaluació de les sol·licituds efectuades conforme els criteris establerts en
aquestes bases.
Petició dels informes, informació o assessorament que estimi necessaris, en
cas que l’estudi de la documentació no sigui uficient per determinar la proposta.
Una vegada avaluades les sol·licituds, els serveis tècnics formularà una proposta de
resolució per la seva aprovació en una junta ordinària de l’IMELO.
8.- Quantia:
La quantia total destinada a aquests ajuts serà de 2.000,00 € que es pagaran de la
partida 2018 330 341 4800003 – BEQUES ESPORTIVES ÈLIT consignada en el
pressupost de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure per l’any 2018. En qualsevol cas,
l’import mínim de la subvenció per esportista serà de 200,00€ i l’import màxim de la
subvenció per esportista serà de 900,00€
9.- Cobrament de l’ajut:
Prèvia presentació dels documents justificatius, factures i certificat de la federació
corresponent.

