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PLA DE SUBVENCIONS  (actualització 2021) 

 

L’objectiu de les subvencions es, com no pot ser d’un altra manera,  la promoció del tir Olímpic 
i esportiu en el nostre club i pels nostres socis de ple dret. 

No es tindrà dret a cap tipus de subvenció, en cas de participació en qualsevol competició 
representant  a un altre club, tanmateix tampoc es tindrà dret a cap subvenció en cas d’obtenir 
la llicencia federativa mitjançant un altre club. 

Aquest pla està basat en la incentivació de la participació, social, en les diferents competicions, 
tant entre els clubs del nostre entorn com en competicions Autonòmiques, Nacionals i si 
s’escau internacionals. 

No es te dret de subvenció per cap concepte, el primer any de soci. 

Hi ha dos línies bàsiques de subvenció. 

 

1.- La subvenció de les competicions socials 

Amb l’objectiu d’incrementar la participació dels nostres socis en les tirades d’àmbit social. 

Abasta totes les modalitats de tir, que el club organitza, i l’ajut es tant per sèniors, les dames i 
els mes veterans. 

Aquest ajut es regula, per normes específiques. 

La norma general, subvenciona els tres primers classificats, i exclusivament es percebrà la mes 
alta de les quantitats a les que es tingui dret. 

El límit econòmic a subvencionar, per temporada, es una de les quantitats que es detallen. 

 

CLASIFICACIÓ/CATEGORIA               1ª  (>95%)               2ª  (>90%)             3ª  (>85%) 
1º 150 100 50 
2º 100 50 30 
3º 50 30 15 

 



En les categories de Recorreguts, Varmint, BR i FTR i totes les que no surten publicades 
específicament en el calendari, la categoria dels tiradors es determina per percentatges, en 
relació a les marques publicades per la RFEDETO.  

La subvenció està intrínsecament lligada a la classificació individual en les competicions socials. 

Es te dret a aquests tipus de subvenció, només en cas d’assolir o superar la puntuació mínima 
o el percentatge de la categoria del tirador. ( es pren de referència la mitjana de les tres millors 
tirades computables ) 

Aquesta norma limitadora de puntuació mínima no afectarà a les categories de Dames i 
Veterans que rebran la subvenció, encara que no assoleixin els mínims de cap categoria, la 
quantitat a rebre, no obstant,  es regirà per aquesta, essent el mínim a percebre la quantia de 
la tercera categoria.   

Les subvencions de les tirades socials es liquidaran, exclusivament, en cartutxos o derivats a 
disposició del soci en el club. 

Es rebrà l’ajut de la subvenció immediatament després de publicats els resultats que es 
realitzarà una vegada realitzada l’assemblea General del club 

Serà imprescindible un mínim de tres participants per modalitat per tenir opció a les 
subvencions socials. 

En les categories de pistola, es contemplen categories de Dames i Veterans, aquests últims  
tanmateix es divideixen en tres categories A, B i C que es determinen per l’any de naixement, 
segons la normativa nacional 

En les categories de carrabina mires obertes, matx i d’aire 10 metres, també tindran categoria 
de Dames i Veterans en classificació única. 

Les categories, BR50 i BR50air i Recorreguts tindran una classificació dels tres primers i Dames. 

La resta de categories i les especifiques de fusell  es farà una classificació del tres primers.  

 

2.- La subvenció de les competicions en general. 

 

a.- Les inherents a les competicions entre els clubs de la nostra àrea 
d’influència. 

 

S’estableix un sistema de puntuació adjudicada als tiradors en funció de la classificació general 
en cada una de les competicions que es realitzen. 



Acabada la tirada i publicat el resultat definitiu, s’atorga un valor de deu punts al primer 
classificat del nostre club, vuit al segon, sis al tercer i així successivament fins arribar a dos 
punts a partir d’aquest tots els participants que representen al club rebran un punt. 

Al finalitzar la temporada tos els punts de les tirades parcials, es sumaran i determinaran una 
classificació individualitzada dels tiradors del nostre club. 

Al final de la temporada, a aquesta classificació  s’afegiran 25 punts extres, al primer classificat 
de la general del nostre club 15 punts extres al segon classificat i cinc punts extres al tercer, 
tanmateix la primera dama classificada disposarà de 15 punts addicionals. 

Exclusivament es tindrà en consideració als tiradors que representen al nostre club. 

Tots els punts obtinguts es podran canviar en les oficines del club, per munició del calibre 22lr 
de la qualitat que el club determini, que s’ajustarà a la economia i disponibilitat del moment. 

La subvenció es exclusivament per la munició del 22lr. designada pel club, no essent possible 
altres opcions ni canvis. 

L’equiparació actual es de un punt = a 1 Euro 

Es publicarà al finalitzar la temporada i sempre que es disposi dels resultats finals, la 
disponibilitat dels punts de cada soci, amb dret a subvenció. 

Una vegada finalitzades les competicions, el tirador subvencionat disposa de tres mesos per 
retirar la seva subvenció, el període comença el dia de la publicació de l’ajut en els habituals 
mitjans de comunicació del club.  

Per poder representar al nostre club amb dignitat es procurarà dotar als tiradors amb 
l’equipament esportiu adient, en aquest supòsit, es imprescindible el seu ús per optar a les 
subvencions programades. 

 

b.- Les d’àmbit autonòmic organitzades per la Federació Catalana de Tir  

Les competicions en aquets àmbit es valoraran de la següent manera 

Primer classificat, 50 euros afegits a la quantia pagada per la inscripció, sempre que hi hagi tres 
o mes participants. 

Segon classificat, 25 euros afegits a la quantia pagada per la inscripció, sempre que hi hagi cinc 
o mes participants. 

Tercer classificat, la quantia pagada per la inscripció, sempre que hi hagi vuit o mes 
participants. 

En cas de participació per equips, el club estudiarà la composició d’aquests i pagarà la 
inscripció per equips, en el supòsit d’estimar convenient la representació del nostre club. 



En el cas d’assolir pòdium per equips, als tiradors individuals se’ls subvencionarà amb la quota 
de la inscripció individual sense perjudici d’altres per pòdium.  

Per poder representar al nostre club amb dignitat, es procurarà dotar als tiradors amb 
l’equipament esportiu adient, en aquest supòsit, es imprescindible el seu ús per optar a les 
subvencions programades. 

 

c.- Les d’àmbit Nacional organitzades per la RFEDETO 

Les competicions en aquets àmbit es valoraran de la següent manera 

Primer classificat, 100 euros afegits a la quantia pagada per la inscripció, sempre que hi hagi 
tres o mes participants, mes dieta. 

Segon classificat, 50 euros afegits a la quantia pagada per la inscripció, sempre que hi hagi cinc 
o mes participants, mes dieta. 

Tercer classificat, la quantia pagada per la inscripció, sempre que hi hagi vuit o mes 
participants mes dieta. 

Diploma, es subvencionarà amb la quantia de la inscripció, sense dret a dieta, sempre que hi 
hagi setze o mes participants  

Tanmateix queda establerta una quota per dieta diària de 40 euros, o de 20€ si la competició 
es en territori Català. 

En cas de participació per equips, el club estudiarà la composició i pagarà la inscripció per 
equips si estima convenient la representació del nostre club. 

En el cas d’assolir pòdium, als tiradors individuals que participen per equips, se’ls 
subvencionarà amb la quota de la inscripció individual sense perjudici d’altres per pòdium o 
diploma. 

Per poder representar al nostre club amb dignitat, es procurarà dotar als tiradors amb 
l’equipament esportiu adient, en aquest supòsit, es imprescindible el seu ús per optar a les 
subvencions programades. 

En cap cas es poden sumar mes dietes que el màxim que es computable pels dies de duració 
del campionat. 

 

d.- Les d’àmbit internacional  

Les competicions en aquets àmbit es valoraran de la següent manera 

Primer classificat, 200 euros afegits a la quantia pagada per la inscripció, sempre que hi hagi 
tres o mes participants, mes dieta. 



Segon classificat, 150 euros afegits a la quantia pagada per la inscripció, sempre que hi hagi 
cinc o mes participants, mes dieta. 

Tercer classificat, 100 euros afegits a la quantia pagada per la inscripció, , sempre que hi hagi 
vuit o mes participants mes dieta. 

Diploma, 50 euros afegits a la quantia pagada per la inscripció,, sempre que hi hagi 16 o  mes 
participants mes dieta. 

Tanmateix queda establerta una quota per dieta diària de 60€ si la competició es fora del 
territori Espanyol, de 40€ si es en territori Espanyol, o de 20€ si la competició es realitza en 
territori Català. 

En cas de participació per equips, i en el cas d’assolir pòdium, als tiradors individuals se’ls 
subvencionarà amb la quota de la inscripció individual sense perjudici d’altres per pòdium o 
diplomes. 

Per poder representar al nostre club amb dignitat, es procurarà dotar als tiradors amb 
l’equipament esportiu adient, en aquest supòsit, es imprescindible el seu ús per optar a les 
subvencions programades. 

En cap cas es poden sumar mes dietes que el màxim, que es computable pels dies de duració 
del campionat. 

 

No es rebrà cap d’ajut o subvenció, en cas el de tenir pendents de pagament les quotes 
ordinàries del club, o la llicència Federativa expedida per un altre club. 

Les quanties explicitades en aquest document estan sotmeses a la consideració de la junta, 
que podrà disminuir o augmentar-les percentualment, en funció de l’economia general del 
club, en l’any de la liquidació de la subvenció.  

Qualsevol dieta estipulada, es comptabilitzarà a efectes d’ajut, només pels dies efectius de 
competició no es considerarà cap dieta per desplaçaments o allotjaments previs. 

Els ajuts acumulats en una competició en concepte d’inscripció nomes poden sumar una 
quantitat igual a la totalitat del cost per inscripció, no atorgant cap ajut per resultats per 
equips, si ja s`han contemplat en la seva totalitat els ajuts per costos d’inscripció individual.  

Terminis per la presentació de sol·licituds 

La presentació de la documentació, es pot realitzar una vegada resolt el campionat pel qual es 
demana l’ajut, i en cap cas després d’un mes de la conclusió de l’any, en el que s’ha celebrat el 
campionat. 

 

 

 



Resolució de les sol·licituds 

Els ajuts seran resolts en el termini d’un mes,  en el que es tanca el termini de sol·licituds, i es 
podran recollir de manera immediata una vegada publicada la resolució, el termini màxim per 
recollir l’ajut corresponent, serà de tres mesos a partir de la data de l’adjudicació. 

Documentació a presentar 

S’ha de presentar l’ajut en el model ordinari de l’annexa nº 1 

Es imprescindible la documentació acreditativa del lloc aconseguit en el campionat, per això 
serà necessari aportar copia de l’acta arbitral o copia dels resultats publicats en les respectives 
Federacions esportives 

No s’acceptarà cap documentació, en un altre format, que no sigui l’estipulat per Club 

Aquesta Normativa es d’aplicació als resultats del 2020, 2021 i pel 2022 

 

Tarragona a 26  de novembre de 2021 

 

Xavier Fau Rubio 

President 

Club de Tir Olímpic Jordi Tarragó 

 

Normativa 

En vigor en 2012 i actualitzada en els anys, 2016, 2017, 2019, 2020 i ampliada en 2021. 

 


