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2.1 A Xunta Directiva de AGAXEDE poderá acordar modificar as categorías
dos premios, en canto ao seu nome, eliminación ou inclusión, sendo
necesaria a súa aprobación previa á convocatoria anual correspondente.
 
2.2 A continuación detállanse as categorías desta convocatoria, aínda que
se pode incluír algún premio non establecido co nome de premio ou
mención extraordinaria ou especial, a criterio do xurado.
 
Premio ao/á mellor xestor/a deportivo/a 
Á persoa, profesional ou directivo, que se distinguiu máis no desempeño
da xestión deportiva en Galicia, tanto no sector público como no privado.
 
Premio á mellor actividade ou programa deportivo
Á mellor actividade ou programa deportivo celebrado en Galicia que máis
destacou pola súa organización, calidade, proxección ou calquera outro
aspecto distintivo.
 

1.1 A Asociación Galega de Xestión Deportiva (AGAXEDE), entre as súas
actividades, lanza e convoca anualmente os PREMIOS GALICIA Á XESTIÓN
DEPORTIVA, para distinguir a persoas e entidades que destacaron pola
súa contribución ao desenvolvemento e excelencia da xestión deportiva
do sector público e privado na Comunidade Autónoma de Galicia.

1.2 Con este fin, AGAXEDE publica as bases da convocatoria dos XII
PREMIOS  GALICIA Á XESTIÓN DEPORTIVA.

1.OBXECTO
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Premio ao mellor concello menor de 15.000 habitantes
Ao concello de menos de 15.000 habitantes que destacou na xestión de plans ou proxectos de
actividades, espazos ou infraestruturas e calquera outro recurso que contribúa á mellora e
desenvolvemento do deporte no seu ámbito territorial.
 

Premio á mellor entidade pública 
Á entidade pública galega (Deputacións provinciais, Concello de máis de 15.000 habitantes e
calquera outra institución pública) que destacou na xestión de plans ou proxectos de
actividades, espazos ou infraestruturas e calquera outro recurso que contribúa á mellora e
desenvolvemento da deporte no ámbito territorial da súa competencia.
  

Premio á mellor entidade privada
Á entidade deportiva privada, de carácter lucrativo ou sen ánimo de lucro, que destacou na
xestión de plans ou proxectos de actividades, espazos ou infraestruturas e calquera outro
recurso que contribúa á mellora e desenvolvemento do deporte en calquera das as súas
manifestacións.
 

Premio ao mellor estudo ou innovación
Ao estudo ou innovación que se distinguiu pola súa contribución ao coñecemento e / ou
proporcionou novas ferramentas no campo da dirección e xestión deportiva e, se é o caso,
impulsando o desenvolvemento e a excelencia do sistema deportivo galego.
 

Premio ao mellor patrocinio deportivo 
Á empresa ou entidade que máis destacou na actividade de patrocinio deportivo con calquera
entidade deportiva galega, pública ou privada.
 

Premio á xestión sostible no deporte
Á persoa física ou xurídica que máis destacou a favor dunha xestión sostible do deporte.
 

Premio á xestión deportiva de inclusión social
Á entidade que máis destacou no traballo de inclusión social a través do deporte.

Premio á xestión deportiva con perspectiva de xénero
Á entidade que máis destacou polo seu traballo a prol da igualdade no deporte e do deporte
feminino.
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3.3 O Comité Executivo, excepcionalmente e tendo en conta circunstancias especiais, pode
acordar incluír propostas que non foron presentadas con anterioridade durante o prazo
establecido. En todo caso, a presentación dos mesmos axustarase ao formato das distintas
categorías de premios, segundo o formulario oficial.

3.4 As propostas enviaranse ou depositaranse na sede de AGAXEDE, mediante entrega directa,
correo postal ou correo electrónico coordinacion@agaxede.org, e presentaranse debidamente
argumentadas segundo o modelo correspondente no anexo I, que deberá ir acompañado de
documentación suficiente acreditativa os méritos da solicitude.

A mesma proposta pode presentarse con candidaturas a diferentes categorías de premio,
mediante o formulario oficial.

Para presentar unha solicitude deberá cubrirse o formulario oficial, ao que se accede
dende a web de AGAXEDE, www.agaxede.org

3.5 En todo momento cumpriranse as regras establecidas nestas bases, sendo competencia do
xurado, a súa interpretación, así como a forma de proceder naquelas situacións que non se
contemplen.

3.1 Poderán presentarse propostas de persoas físicas ou
xurídicas, públicas ou privadas, que cumpran os requisitos para
solicitar os premios establecidos nas súas diferentes categorías.

3.2 As propostas poderán ser feitas por federacións, asociacións,
clubs deportivos, entidades locais, fundacións, empresas e, en
xeral, por calquera entidade ou institución pública ou privada
relacionada co deporte de Galicia. Así mesmo, os asociados de
AGAXEDE poderán realizar esta presentación a título persoal.
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5.2 Antes de avaliar as distintas propostas, procederáse a aceptar ou rexeitar
as mesmas en función de se cumpren ou non os requisitos segundo as
categorías establecidas nestas bases. Unha vez feita esta selección,
avaliarase cada unha das solicitudes por categoría e elixirase o gañador.

5.3 En cada categoría establécese un único premio. Excepcionalmente e
tendo en conta circunstancias especiais, máis dun premio poderá ser
concedido na mesma categoría, a criterio do xurado, de forma xustificada na
súa acta.

5.4 O funcionamento interno do proceso de valoración e elección dos premios será establecido
polo propio xurado, rexistrándoo na acta.

5.5 Cando, en opinión do xurado, en ningunha das categorías non existe ningunha candidatura
que reúna os méritos necesarios para ser concedida, a adxudicación desa categoría poderá ser
declarada nula e deberán declararse as razóns polas que se deberían rexeitar as propostas
presentadas.

5.6 A decisión do xurado é INAPELABLE e a presentación dunha candidatura supón a aceptación
destas bases.

5.1 Constituirase un xurado baixo a presidencia da persoa que ostente o devandito cargo en
AGAXEDE ou da persoa en quen delegue, designada nunha sesión da Xunta Directiva, coa misión
de avaliar as candidaturas e ditar os correspondentes premios. Dito xurado estará asistido por un
secretario que será o encargado de recibir e ordenar as propostas presentadas e a documentación
que finalmente se someta a deliberación.
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4. PRAZO
4.1 O prazo de presentación de propostas para os XI PREMIOS GALICIA Á
XESTIÓN DEPORTIVA, iniciase o 5 de abril e finalizará o día  30 de
setembro de 2021.

5. ELECCIÓN



 

6.1 Os premios serán entregados ás persoas premiadas durante unha Gala que será
organizada por AGAXEDE, no último trimestre do ano 2021, un acto que se anunciará no
seu momento.
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6. ENTREGA

coordinacion@agaxede.org
www.agaxede.org

http://agaxede.org/
http://www.agaxede.org/

