
BASES QUE REGULEN L’ATORGAMENT DELS PREMIS 
EXCEL·LÈNCIA ESPORTIVA, PER ALS ESPORTISTES 
D’IGUALADA D’ESPORTS INDIVIDUALS 

 
 
1. OBJECTE 

 
L’Ajuntament d’Igualada obre convocatòria pública per a l’atorgament dels Premis 
d’Excel·lència Esportiva, pels esportistes d’esports individuals que hagin participat i 
obtingut bons resultats l’any 2021, en competicions oficials, de categoria absoluta, 
organitzades o emparades per les federacions a nivell estatal, europeu o 
mundial/olímpic. 
 
 

2. IMPORT DELS PREMIS  

 
La quantia dels premis s’obtindrà de l’operació següent:  
 
L’import total de la partida pressupostària destinada als premis –deu mil euros- es 
dividirà pel nombre total dels punts obtinguts per cadascun dels participants. Amb 
aquesta operació s’obtindrà el valor del punt. Seguidament, es multiplicarà aquest 
valor pels punts obtinguts per cada participant, que serà l’ import del premi.  
 
En cap cas, l’ import dels premis superarà: els 3.000€, per a esportista a nivell 
olímpic o mundial; els 2.000€, per a esportista a nivell europeu; i els 1.000€ per a 
esportista a nivell estatal.  
 
 

3. REQUISITS PER OPTAR ALS PREMIS  

 
Per poder optar als premis, caldrà que els esportistes compleixin els requisits 
següents:  
 
a) Estar empadronat a Igualada, com a mínim en els últims 2 anys de forma 

continuada.  
b) Ser titular de llicència esportiva (estar federat) d’esport individual, en la 

temporada de referència.  
c) Haver participat en competicions oficials de categoria absoluta organitzades o 

emparades per la Federació Esportiva corresponent, i haver obtingut algun 
resultat final en esdeveniments esportius que s’estableixen en els criteris per 
ésser  puntuable, durant l’any 2021. 

d) No estar incurs en cap de les circumstàncies assenyalades en l'article 13.2 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que impedeixen 
obtenir la condició de beneficiari de les mateixes. 

e) Trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, 
respecte a l’Ajuntament d’Igualada, els esportistes individuals que siguin majors 
d’edat.  

 
El fet de tenir beques o ajuts d’altres administracions no suposa cap impediment 
per optar als premis.  
 



 
 
 

4.  DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OPTAR AL PREMI  

 
Per tal de poder optar al premi caldrà presentar: 
  
- Instància expressa, registrada d’entrada a l’Ajuntament d’Igualada, preferentment 
presentada per mitjà de la plataforma E-tràmits (https://tramits.igualada.cat), en cas 
de no ser possible caldrà demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, 
acompanyada dels documents següents: 
  

a) Memòria enumerant les activitats esportives i les competicions oficials en 
què ha participat des del 1 de gener 2021 al 31 desembre 2021. 

b) Acreditació de les participacions en les proves i campionats oficials, així 
com els resultats obtinguts, fet per mitjà de certificat/s o documents oficials 
expedits per la federació corresponent. 

c) Acreditació de la condició de ARC o DAN durant l’any 2021. 
 
Si no s’aporta la documentació exigida, es requerirà a la persona interessada 
perquè, en el termini màxim i improrrogable de deu dies, esmeni les faltes 
detectades i aporti la documentació preceptiva. En cas de no atendre aquest 
requeriment, es donarà la sol·licitud per desistida.  
 
El requisit d’empadronament serà comprovat d’ofici per l’Ajuntament d’Igualada.  
 
 

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA  

 
Els aspirants al Premi podran presentar la seva candidatura, amb la documentació 
que es demana, en el termini comprès entre l’1 al 31 de juliol de 2022, ambdós 
inclosos.  
 
 

6. COMISSIÓ DE SELECCIÓ  

 
Es crearà una comissió de selecció que estarà formada per, com a mínim, dos 
tècnics dels Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada i la lletrada assessora, la 
qual un emetrà l’informe que elevarà a la regidora delegada d’Ensenyament i 
Esports de l’Ajuntament d’Igualada. 
 
 

7.  CRITERIS DE VALORACIÓ  

 
Es valoraran únicament els resultats obtinguts en competicions oficials 
organitzades o emparades per les federacions esportives reconegudes i 
disputades durant l’any a que es refereix la convocatòria. Les competicions que no 
tinguin caràcter oficial no seran tingudes en compte. 
  
Per tal de valorar els resultat obtinguts, s’estableixen els següents nivells i 
puntuació:  
 

https://tramits.igualada.cat/


 
A) Competicions de categoria absoluta a nivell Jocs Olímpics: 

 

NIVELL 
COMPETICIÓ 

CATEGORIA POSICIÓ 
LLOC 

COMPETICIÓ: 
Catalunya 

LLOC 
COMPETICIÓ: 

Espanya 

LLOC 
COMPETICIÓ: 

Altres 

Jocs Olímpics Absoluta Participació 25 28 30 

 
B)  Competicions de categoria absoluta a nivell Mundial:  

 

NIVELL 
COMPETICIÓ 

CATEGORIA POSICIÓ 
LLOC 

COMPETICIÓ: 
Catalunya 

LLOC 
COMPETICIÓ: 

Espanya 

LLOC 
COMPETICIÓ: 

Altres 

Mundial Absoluta 

1r. lloc 20 23 25 

2n. lloc 18 21 23 

3r lloc 17 20 22 

4t. a 10è. lloc 15 18 20 

 
 

C) Competicions de categoria absoluta a nivell Europeu:  
 

NIVELL 
COMPETICIÓ 

CATEGORIA POSICIÓ 
LLOC 

COMPETICIÓ: 
Catalunya 

LLOC 
COMPETICIÓ: 

Espanya 

LLOC 
COMPETICIÓ: 

Altres 

Europeu Absoluta 

1r. lloc 15 18 20 

2n. lloc 13 16 18 

3r lloc 12 15 17 

4t. a 10è. lloc 10 13 15 

 
D) Competicions de categoria absoluta a nivell Estatal:  

 

NIVELL 
COMPETICIÓ 

CATEGORIA POSICIÓ 
LLOC 

COMPETICIÓ: 
Catalunya 

LLOC 
COMPETICIÓ: 

Espanya 

LLOC 
COMPETICIÓ: 

Altres 

Estatal Absoluta 

1r. lloc 10 13 15 

2n. lloc 8 11 13 

3r lloc 7 10 12 

4t. a 10è. lloc 5 8 10 

 
E) Haver participat en alguna de les competicions del apartat B), C) o D) amb 

una classificació inferior al 10è classificat, i tenir la condició de esportista 
ARC (Alt Rendiment Català) o DAN (Deportista Alto Nivel) 
 

NIVELL 
COMPETICIÓ 

CATEGORIA POSICIÓ 
LLOC 

COMPETICIÓ: 
Catalunya 

LLOC 
COMPETICIÓ: 

Espanya 

LLOC 
COMPETICIÓ: 

Altres 

Apartat 
A,B,C,D 

Absoluta + 10è lloc 5 8 10 

 
 
En cas que un esportista pogués obtenir punts en diversos apartats o categories, 
només es tindrà en consideració la de major puntuació. 
 
 
 
 



 
 

8.  RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT, NOTIFICACIÓ I PUBLICITAT 
D’ATORGAMENT DEL PREMI 

 
La resolució de l‘expedient correspon a la regidora delegada d’Ensenyament i 
Esports, que podrà resoldre els premis conjuntament o per separat per a 
cadascuna de les categories. 
  
El termini màxim per a fer la resolució és de tres mesos a comptar de l’endemà del 
darrer dia del termini de presentació de les sol·licituds de participació.  
 
Els beneficiaris de cada premi seran notificats individualment. La resolució del 
premis es publicarà mitjançant un anunci a la seu electrònica de l’Ajuntament 
d’Igualada (https://seu-e.cat/ca/web/igualada), durant tres mesos.  
 
Els beneficiaris, si s’escau,  hauran de recollir el premi en un acte presencial de 
tots els guanyadors, del qual en seran oportunament convocats. 
 
 
Igualada, 23 de juny de 2022 

https://seu-e.cat/ca/web/igualada

