CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT
DE SUBVENCIONS ESPORTIVES PER L’ANY 2022

1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores Específiques i diari oficial on s’han publicat
Per decret d’alcaldia de data 26 d’abril de 2022, van ser aprovades les Bases Reguladores
Específiques per a l’atorgament per part de l’Ajuntament a través de l’àrea d’esports, de
subvencions destinades a finançar activitats esportives per l’any 2022.
Aquestes Bases Reguladores Específiques van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 29 d’abril de 2022.
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2022 per a la concessió de les subvencions objecte
de la present convocatòria serà de dos-cents trenta-vuit mil cinc-cents euros (238.500,00 €) amb
càrrec a l’aplicació 10 341 487011 “subvencions esportives” del pressupost de l’exercici 2022 de
l’Ajuntament de Vic.
Aquestes subvencions estaran distribuïdes de la següent manera:
Promoció de l’esport a la Ciutat: s’hi destinaran cent vint-i-sis mil euros (126.000,00 €).
Promoció de l’esport de rendiment: s’hi destinaran cent dotze mil cinc-cents euros (112.500,00 €).
3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions
1.- L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes/activitats que
tinguin com a objectiu:






Consolidar les entitats i associacions esportives que ofereixen serveis esportius a la
població.
Garantir un nivell d’oferta que respongui a les necessitats i demandes del teixit social.
Procurar que els serveis i activitats esportives en les vessants educativa, recreativa, lúdica i
competitiva arribin a tots els sectors de la població.
Donar suport i potenciar l’arrelament i estructuració del sistema esportiu local.
Potenciar el coneixement extern i la imatge de la ciutat.

Amb la voluntat de treballar perquè Vic sigui una ciutat activa i esportiva amb èxits sostenibles
enfoquem aquest punt als eixos de salut, educació, ocupació i rendiment del model Vicactiva’t.



Salut: ciutadans amb benestar i qualitat de vida.
Educació: ciutadans que creixen i s’eduquen a través de l’esport.




Ocupació: professionals de l’esport, ocupació de qualitat a l’àmbit esportiu.
Rendiment: esportistes amb èxits individuals i col·lectius.

2.- Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar
projectes/activitats desenvolupats/ades des de l’1 de setembre del 2021 fins al 31 d’agost del 2022.
3. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla de l’esport, aquestes
subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per
finalitat:



Promoció de l’esport a la Ciutat.
Promoció de l’esport de rendiment.

4.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les objecte d’aquesta convocatòria serà el de concurrència
competitiva.
5.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los
1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar
l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
a) Les entitats esportives, sense ànim de lucre, que estiguin degudament constituïdes i
inscrites al Registre d’ Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport i l’activitat
física de la Generalitat de Catalunya i al Registre Municipal d’Entitats de Vic, que
desenvolupi la seva activitat a Vic, i amb la seva seu social al terme municipal de Vic.
b) Les AMPA/AFA de les escoles de Vic que estiguin degudament constituïdes i inscrites al
Registre oficial corresponent i al Registre Municipal d’Entitats de Vic, que desenvolupi la
seva activitat a Vic, i amb la seva seu social al terme municipal de Vic.
c) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, fiscals i de reintegrament
amb l’Ajuntament de Vic i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com també amb
la Seguretat Social i la resta d’administracions.
d) Haver justificat, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Vic.
e) No haver rebut de l’Ajuntament de Vic, en el mateix exercici pressupostari, subvencions o
ingressos per la mateixa finalitat, activitat, projecte o programa pel qual se sol·licita la
subvenció.
f) No haver estat sancionada ni condemnada perquè hagi exercit o tolerat pràctiques laborals
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució

administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d’acord amb l’article
11.1 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, o per raó
d’orientació sexual d’acord amb la Llei 11/2004, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i
la transfòbia.
g) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant
del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.
h) Complir l'obligació que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que el personal de les
entitats les activitats de les quals suposin l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats
que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per sentència
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús
sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i
l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.
2.- En cap cas poden obtenir la condició d’entitat beneficiària les entitats en les quals les normes
d’accés, funcionament o utilització de mitjans i instal·lacions impliquin de fet o de dret una
discriminació per raó de sexe, gènere, orientació sexual i/o identitat de gènere o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.
3.- Per tal de donar compliment a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones beneficiàries han d’adequar
la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta establertes tot seguit:
Les persones beneficiàries adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per evitar la
corrupció en qualsevol de les seves formes, seguint també els principis d’actuació que estableix la
Llei de transparència.
Les persones beneficiàries hauran de comunicar immediatament a l’òrgan atorgant de la subvenció
les possibles situacions de conflicte d’interessos.
4.- En cas de tractar-se de comissions integrades per més d’una entitat, aquests requisits seran
exigibles a cada una d’elles.
5.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base 5.
6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1. Certificat de representació del sol·licitant (annex 1).

2. Memòria d’actuació i memòria econòmica del programa pel qual es sol·licita subvenció
(annex 2).
3. Compromís de complir el conjunt de condicions i càrregues de la subvenció i de fer-se càrrec
de la despesa no subvencionada corresponent a l’activitat o projecte a subvencionar, o de
disposar dels mitjans econòmics suficients per a fer-ho (annex 3).
4. En el programa promoció de l’esport a la Ciutat, certificat del secretari/secretària, que
acrediti que disposa dels certificats negatius de delictes sexuals de totes les persones que
realitzin activitats que impliquin contacte habitual amb menors (annex 4).
5. Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social, en el cas de no autoritzar a l’Ajuntament de Vic la seva consulta.
6. En el programa promoció de l’esport a la Ciutat, certificat o fitxes de la federació
corresponent i/o Consell Esportiu d’Osona, acreditant el número de fitxes dels menors de
18 anys. Els esportistes amb diversitat funcional que no tinguin llicència esportiva hauran
d’acreditar que tenen una assegurança que compleix els requisits que es marca a la Llei de
l’esport 1/2000, de 31 de juliol.
7. Pressupost de despeses i ingressos de les diferents activitats presentades en els apartats
A.3 del programa de promoció de l’esport a la Ciutat i del B.3 del programa promoció de
l’esport de rendiment.
8. Projecte en xarxa model Vicativa’t, si escau, que contingui: descripció i objectius del
projecte, metodologia, resultats esperats, justificació i conclusions.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, i anirà degudament signada pel sol·licitant.
7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini per presentar la sol·licitud de subvenció serà:
Promoció de l’esport a la Ciutat: 31 de maig de 2022.
Promoció de l’esport de rendiment: 15 de setembre de 2022.
Les sol·licituds de subvenció s’efectuaran mitjançant la presentació de la corresponent instància,
adreçada al Departament d’Esports que serà la unitat administrativa responsable de la instrucció
del procediment. Aquesta instància s’acompanyarà del formulari normalitzat de sol·licitud així com
de tots els documents exigits a la base 5, que podran trobar-se a l’apartat d’informació del tràmit
de sol·licitud de subvenció dins del Catàleg de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vic
Les sol·licituds han de complir els següents requisits:
a. Totes les persones jurídiques han de presentar una sol·licitud per cadascun dels programes
pels que demana subvenció.

b. Identificació de qui subscriu la sol·licitud i el caràcter amb el que ho fa, mitjançant la
presentació del certificat que acredita la seva representació.
c. Identificació, si és el cas, de qui serà l’entitat beneficiària. S’haurà d’acompanyar del
document de constitució amb els estatuts o acta fundacional, i de la documentació
acreditativa de la seva inscripció en els registres que s’escaigui. Així mateix, en cas de ser el
primer cop que es demana subvenció, s’acompanyarà fotocòpia del document acreditatiu
de la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats de Vic i en el Registre d’Entitats
Esportives de la Secretaria General de l’Esport i l’activitat física de la Generalitat de
Catalunya, o del Registre d’Associacions que porta el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
d. Les sol·licituds i la resta de tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts s’han de
presentar per via telemàtica a través del Catàleg de tràmits de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Vic: https://seuelectronica.vic.cat, en l’apartat de tots els tràmits,
subvencions i beques i en concret la instància específica anomenada ESPORTS: sol·licitud
d’una subvenció d’esports, mitjançant la complimentació del model normalitzat, que haurà
de ser signat per l’entitat interessada o pel representant de l’entitat.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes
que la regulen.
8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà l’entitat
beneficiària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació,
procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
9.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà el Departament d’Esports.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït
d’acord amb allò previst a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i que estarà format
per les següents persones:




Tècnica mig d’esports o substitut.
Regidor delegat de l’Àrea d’Esports o substitut.
Un representant d’Intervenció.

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions serà la
Junta de Govern Local.

10.- Termini de resolució i de notificació
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del
termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des
de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un
termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a
l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
11.- Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.
12.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents
criteris objectius:
A. PROGRAMA PROMOCIÓ DE L’ESPORT A LA CIUTAT.
A.1 Promoció i formació d’esportistes per les entitats esportives vigatanes
Entitats destinatàries:
 Entitats esportives de Vic que els seus esportistes, menors de 18 anys, desenvolupen
activitats esportives tant a nivell federatiu com els que participen als Jocs Esportius Escolars
de Catalunya mitjançant els Consells Esportius.
Objectius:
 Consolidar la base esportiva federada de les entitats i associacions esportives.
 Potenciar la pràctica esportiva de base, amb criteris educatius i formatius, a part dels
competitius.
 Ajudar les activitats ordinàries de les entitats, quedant fora d’aquest apartat els casals,
campus i altres activitats extraordinàries que es puguin fer.
 Fomentar la màxima participació de tots els esportistes inscrits en l’activitat.
 Fomentar la pràctica esportiva saludable, educativa, amb valors cívics i socials, fomentant
la cohesió social i el joc net.




Consolidar els esportistes d’entre 14 i 17 anys amb llicència a les entitats esportives.
Fomentar la paritat en les entitats i associacions esportives.

Àmbit temporal:
 Regular amb caràcter de temporada esportiva que va de l’1 de setembre del 2021 al 31 de
juliol del 2022.
Barems:
Nombre de fitxes emeses per federacions i/o pel consell esportiu (acreditades amb Certificat o
fitxes d’aquests dos organismes). Es destinarà el 64% de l’import estipulat a la convocatòria pel
programa promoció de l’esport a la ciutat.
Aquest import es repartirà entre totes les entitats beneficiàries de la subvenció en els quals concorri
aquesta condició.










Per nombre total de fitxes:
o Entitats que no hagin d'assumir la gestió de les instal·lacions o que rebin ajuda per
fer front al lloguer de la instal·lació 1 punt per fitxa.
o Entitats que hagin d'assumir la gestió de les instal·lacions, siguin de titularitat
municipal o privada, 1,25 punts per fitxa.
Per esportistes de 14 a 17 anys:
o Del 26% al 50% del total de les llicències 5 punts.
o Del 51% al 75 % del total de les llicències 10 punts.
o Del 76% al 100% del total de les llicències 15 punts.
Per esportistes empadronats a Vic:
o Del 26% al 50% del total de les llicències 5 punts.
o Del 51% al 75 % del total de les llicències 10 punts.
o Del 76% al 100% del total de les llicències 15 punts.
Per paritat de la pràctica esportiva:
o Percentatge entre el 16% i 30% del total de llicències 5 punts.
o Percentatge entre el 31% i 40% del total de llicències 10 punts.
o Percentatge entre el 41% i 50% del total de llicències 15 punts.
* Es tindrà en compte el percentatge de gènere amb menors nombre de llicències.
Per esportistes amb diversitat funcional:
o De 1 a 5 esportistes 10 punts.
o Més de 5 esportistes 15 punts.

Només es podrà presentar una llicència per esportista i Federació - modalitat esportiva, durant
l’àmbit temporal estipulat.
A.2 Promoció i formació d’esportistes per les entitats esportives escolars.
Entitats destinatàries:
 AMPA/AFA o Associacions Esportives Escolars de les escoles de Vic que els seus esportistes,
menors de 18 anys, participen als Jocs Esportius Escolars de Catalunya mitjançant els
Consells Esportius.

Objectius:
 Potenciar la pràctica esportiva de base, amb criteris educatius i formatius, a part dels
competitius.
 Fomentar la màxima participació de tots els esportistes inscrits en l’activitat.
 Fomentar la pràctica esportiva saludable, educativa, amb valors cívics i socials, fomentant
la cohesió social i el joc net.
 Ajudar les activitats ordinàries de les entitats, quedant fora d’aquest apartat els casals,
campus i altres activitats extraordinàries que es puguin fer.
 Consolidar els esportistes de 1r a 4t d’ESO de les AMPA/AFA.

Àmbit temporal:
 Regular amb caràcter de temporada esportiva que va de l‘1 de setembre del 2021 al 31 de
juliol del 2022.
Barems:
Nombre de fitxes emeses pel Consell Esportiu d’Osona (acreditades amb certificat o fitxes d’aquest
organisme). Es destinarà l’1,5% de l’import estipulat a la convocatòria pel programa promoció de
l’esport a la ciutat.
Aquest import es repartirà entre totes les entitats beneficiàries de la subvenció en els quals concorri
aquesta condició.
 Per nombre total de fitxes: 1 punt per fitxa.
 Per esportistes de 1r a 4t d’ESO:
o Del 26% al 50% del total de les llicències 5 punts.
o Del 51% al 75 % del total de les llicències 10 punts.
o Del 76% al 100% del total de les llicències 15 punts.
 Per paritat de la pràctica esportiva:
o Percentatge entre el 16% i 30% del total de llicències 5 punts.
o Percentatge entre el 31% i 40% del total de llicències 10 punts.
o Percentatge entre el 41% i 50% del total de llicències 15 punts.
* Es tindrà en compte el percentatge de gènere amb menors nombre de llicències.
 Per esportistes amb diversitat funcional:
o De 1 a 5 esportistes 10 punts.
o Més de 5 esportistes 15 punts.
Només es podrà presentar una llicència per esportista i entitat, durant l’àmbit temporal estipulat.
A.3 Per l’organització d’activitats (campionats, esdeveniments esportius) de promoció esportiva
populars.
Entitats destinatàries:
 Entitats esportives de Vic i AMPA/AFA de les escoles de Vic que organitzin activitats
esportives de promoció del propi esport, que es facin a Vic (aquelles activitats que pel seu

context, no es puguin fer a Vic també es tindran en compte), i que no estiguin als calendaris
de competicions oficials de la federació corresponent.
Objectius:
 Promoció del propi esport, amb criteris educatius i formatius, a part dels competitius.
 Fomentar la màxima participació de tots els esportistes inscrits en l’activitat.
 Fomentar la pràctica esportiva saludable, educativa, amb valors cívics i socials, fomentant
la cohesió social i el joc net.
Àmbit temporal:
 Les activitats s’hauran de realitzar entre l’1 de setembre del 2021 i el 31 d‘agost del 2022.
Barems:
Nombre de participants per activitats esportives organitzades. Es destinarà el 15% de l’import
estipulat a la convocatòria pel programa promoció de l’esport a la ciutat.
Aquest import es repartirà entre totes les entitats beneficiàries de la subvenció en els quals concorri
aquesta condició.
 Per activitats de promoció esportiva populars (fins a un màxim de 3 activitats per cada
Federació esportiva en la que estigui afiliada l’entitat, sempre i quan en els estatuts i consti
que es fa la modalitat esportiva corresponent):
o De 0 a 100 participants 1 punt.
o De 101 a 200 participants 2 punts.
o De 201 a 300 participants 3 punts.
o De 301 a 400 participants 4 punts.
o De 401 a 500 participants 5 punts.
o Més de 500 participants 6 punts.
DESPESES ECONÒMIQUES Punts
1
Fins a 1.000 €
2
De 1.001 € a 2.500 €
3
De 2.501 € a 5.000 €
4
De 5.001 € a 10.000 €
5
De 10.001 € a 20.000 €
6
Més de 20.000 €


Per activitats de promoció esportiva populars del Mercat del Ram o Festa Major (Una
activitat per cada Federació esportiva en la que estigui afiliada l’entitat, sempre i quan en
els estatuts i consti que es fa la modalitat esportiva corresponent):
o De 0 a 50 participants 1 punt.
o De 51 a 100 participants 2 punts.
o De 101 a 150 participants 3 punts.
o Més de 150 participants 4 punts.
DESPESES ECONÒMIQUES Punts

Fins a 500 €
De 501 € a 1.000 €
De 1.001 € a 2.000 €
Més de 2.000 €

1
2
3
4

Una activitat es considerarà del Mercat del Ram si es celebra des del cap de setmana abans del
Mercat del Ram i fins a 2 caps de setmana després; i de Festa Major si es celebra des del cap de
setmana abans de la crida i fins el cap de setmana després de la contracrida.
Aquelles activitats que no tinguin un cost d’inscripció sumaran 2 punts a la valoració final d’aquest
apartat.
Els campus esportius i les activitats de promoció dins de la mateixa entitat no es consideraran
activitats subvencionables.
A.4 Participació en iniciatives esportives de Ciutat.
Entitats destinatàries:
Entitats esportives de Vic i AMPA/AFA de les escoles de Vic.
Objectius:
 Col·laborar en aquelles activitats que organitza l’ajuntament per la promoció esportiva.
Àmbit temporal:
 Iniciatives portades a terme des de l‘1 de setembre del 2020 al 31 d’agost del 2021.
Barems:
Per la col·laboració de l’entitat en esdeveniments esportius organitzats per l’Ajuntament, durant
la temporada anterior. Es destinarà el 3% de l’import estipulat a la convocatòria pel programa
promoció de l’esport a la ciutat.
Aquest import es repartirà entre totes les entitats beneficiàries en les quals concorri aquesta
condició.
ACTIVITATS
ACTIVITATS NO
REMUNERADES REMUNERADES
Participació en 1 o 2 activitats
1 punt
3 punts
Participació en més de 2 activitats
2 punts
6 punts
NOMBRE D’ACTIVITATS

A.5 Per la titulació oficial dels entrenadors i coordinadors de l’entitat.
Entitats destinatàries:
 Entitats esportives de Vic i AMPA/AFA de les escoles de Vic. Els entrenadors que s’incloguin
han de tenir fitxa amb la federació o el Consell Esportiu d’Osona.

Objectius:
 Fomentar la formació del personal que està al capdavant de les activitats esportives que
organitzen les entitats.
Àmbit temporal:
 Regular amb caràcter de temporada esportiva que va de l‘1 de setembre del 2021 al 31 de
juliol del 2022.
Barems:
Es destinarà el 9% de l’import estipulat a la convocatòria pel programa promoció de l’esport a la
ciutat.
Titulació
Puntuació
Monitor dinamitzador poliesportiu
1 punt
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’Activitat Fisicoesportives en el Medi 2 punts
Natural
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva o 3 punts
Condicionament Físic
Grau Universitari en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
4 punts
* Es podran presentar titulacions equivalents realitzades per les pròpies Federacions Esportives.
A.6 Per la contractació de professionals de l’esport.
Entitats destinatàries:
 Entitats esportives de Vic i AMPA/AFA de les escoles de Vic.
Objectius:
 Complir amb la normativa vigent que marca la llei de l’esport 1/2000, de 31 de juliol de la
Generalitat de Catalunya.
Àmbit temporal:
 Regular amb caràcter de temporada esportiva que va de l‘1 de setembre del 2021 al 31 de
juliol del 2022.
Barems:
Es destinarà el 6% de l’import estipulat a la convocatòria pel programa promoció de l’esport a la
ciutat.
Contractació del 26% al 50% del total d’entrenadors: 1 punt.
Contractació del 51% al 75% del total d’entrenadors: 2 punts.
Contractació del 76% al 100% del total d’entrenadors: 3 punts.
A.7 Per projectes en xarxa Vicactiva’t.
Entitats destinatàries:

 Entitats esportives de Vic i AMPA/AFA de les escoles de Vic.
Objectius:
 Promocionar l’activitat física a través de col·laboracions entre entitats de la ciutat.
 Crear sinergies per contribuir en projectes que puguin promoure la cohesió social del
municipi.
 Buscar el treball conjunt d’entitats de la ciutat per fomentar el treball comunitari de la ciutat
Àmbit temporal:
 Regular amb caràcter de temporada esportiva que va de l‘1 de setembre del 2021 al 31 de
juliol del 2022.
Barems:
Es destinarà l’1,5 % de l’import estipulat a la convocatòria pel programa promoció de l’esport a la
ciutat.
 Projectes entre entitats esportives de la Ciutat de la mateixa modalitat: 1 punt.
 Projectes entre entitats esportives de la Ciutat de diferent modalitat: 2 punts.
 Projectes que incloguin un entitat no esportiva de la Ciutat: 3 punts.
Per aquells projectes que incloguin més de dues entitats es sumarà un cop els punts dels diferents
apartats del barem que compleixin.
B. PROGRAMA PROMOCIÓ DE L’ESPORT DE RENDIMENT.
B.1 Esports d’equip.
Entitats destinatàries:
 Entitats esportives de Vic que els seus equips sèniors competeixen en competicions oficials
de Catalunya o d’Espanya.
Objectius:
 Promoció de l’esport d’alta competició.
Àmbit temporal:
 Regular amb caràcter de temporada esportiva, que va de l’1 des setembre del 2021 al 31 de
juliol del 2022.
Requisits:
 Competir en campionats o lligues oficials d’àmbit català i/o espanyol tenint en compte un
màxim de cinc categories de competició i per aquells esports que com a mínim tenen 3
nivells de competició.
Barems:
Es destinarà el 42% de l’import estipulat a la convocatòria pel programa promoció de l’esport de
rendiment.
Aquest import es repartirà segons la taula següent (fins a un màxim de 3 equips per entitat):

NIVELL
Màxima
categoria
2a categoria
3a categoria
4a categoria
5a categoria

Més de 7 nivells

7 nivells

6 nivells

5 nivells

4 nivells

3 nivells

5

5

4

4

3

3

4
3
2
1

4
3
2

3
2

2

DESPESES FEDERATIVES Punts
1
Fins a 2.500€
2
De 2.501 € a 5.000 €
3
De 5.001 € a 7.500 €
4
De 7.501 € a 10.000 €
5
De 10.001 € a 12.500 €
6
De 12.501 € a 15.000 €
7
De 15.001 € a 17.500 €
8
De 17.501 € a 20.000 €
9
De 20.001 € a 22.500 €
10
De 22.501 € a 25.000 €
11
De 25.001 € a 27.500 €
12
Més de 27.500 €
B.2 Per la participació en campionats.
Entitats destinatàries:
 Entitats esportives de Vic que els seus esportistes competeixin tant a nivell individual com
per equip en competicions oficials, en nom de l’entitat esportiva.
Objectius:
 Promoció de l’esport d’alta competició.
Àmbit temporal:
 Regular amb caràcter de temporada esportiva, que va de l‘1 de setembre del 2021 al 31 de
juliol del 2022.
Requisits:
 Competir en campionats o lligues oficials d’àmbit català, espanyol i internacional, segons
àmbit i mèrits aconseguits. Aquelles competicions d’aquestes entitats que l’accés sigui de
lliure participació es valorarà la part dels mèrits però no la participació.
Barems:
Es destinarà el 20% de l’import estipulat a la convocatòria pel programa promoció de l’esport de
rendiment.

Aquest import es repartirà segons la taula següent:
Àmbit

Punts per participació*

Punts pels
mèrits 1r lloc

Punts pels
mèrits 2n lloc

Punts pels
mèrits 3r lloc

Per cada
Per km.
Ind/dob. Equip Ind/dob. Equip Ind/dob. Equip
persona/dia lineals
Autonòmic
0
0
1
2
0
0
0
0
Estatal
0,1
0,001
5
10
2,5
5
1
2
Europeu
0,2
0,001
10
20
5
10
2,5
5
Mundial
0,3
0,001
15
30
10
20
5
10
*Per tal de valorar l’import màxim que es pot concedir per punts de participació, els individuals que
vagin a la mateixa competició es consideraran equip a partir de 5 participants. I es consideraran
equips per blocs de 20 a 24 participants.
Es valorarà només una prova en cada àmbit per esportista.
En els esports individuals només es comptabilitzaran els podis del màxima nivell dins de la seva
categoria.
B.3 Per l’organització de competicions esportives (esdeveniments esportius) federades.
Entitats destinatàries:
 Entitats esportives de Vic que organitzin activitats esportives que estiguin als calendaris de
competicions oficials de la federació corresponent.
Objectius:
 Promoció del propi esport amb finalitat competitiva.
 Fomentar la màxima participació de tots els esportistes inscrits en l’activitat.
 Fomentar la realització d’activitats del màxim àmbit possible.
Àmbit temporal:
 Les activitats s’hauran de realitzar entre l’1 de setembre del 2022 i el 31 d‘agost del 2022.
Barems
Nombre de participants per competicions organitzades. Es destinarà el 38% de l’import estipulat
a la convocatòria pel programa promoció de l’esport de rendiment.
Aquest import es repartirà entre totes les entitats beneficiàries de la subvenció en els quals concorri
aquesta condició.


Segons número de participants (fins a un màxim de 3 activitats per cada Federació
esportiva en la que estigui afiliada l’entitat, sempre i quan en els estatuts i consti que es fa
la modalitat esportiva corresponent):
o De 0 a 100 participants 1 punt.
o De 101 a 200 participants 2 punts.
o De 201 a 300 participants 3 punts.

o De 301 a 400 participants 4 punts.
o De 401 a 500 participants 5 punts.
o Més de 500 participants 6 punts.


Segons l’àmbit de la competició:
Els punts obtinguts a cada activitat segons el nombre de participants es multiplicarà per un
valor determinat d’acord amb la següent taula, per tal d’obtenir els punts totals.
o
o
o
o
o

Àmbit territorial: multiplica per 1.
Àmbit autonòmic: multiplica per 2.
Àmbit estatal: multiplica per 3.
Àmbit europeu: multiplica per 4.
Àmbit mundial: multiplica per 5.



Per activitats federatives que estiguin incloses dins els calendaris oficials, a excepció de
campionats de Catalunya o superiors.
Es multiplicarà el total de punts per 0,5.



Grans Premis Ciutat de Vic (Una activitat per cada entitat):
Aquestes activitats hauran d’estar validades, amb anterioritat, per l’àrea d’esports com a
Grans Premis Ciutat de Vic.
Es multiplicarà el total de punts per 2.

Requisits que haurà de tenir una activitat per a ser considerada Gran Premi internacional Ciutat
de Vic
 Ha de ser una competició, oficial o amistosa, que reuneixi participants de la màxima
categoria, en funció de la qualificació de la Federació Esportiva corresponent.
 Ha de reunir esportistes internacionals.
 El pressupost de l’activitat ha de ser superior als 20.000,00 €.
 L’activitat s’ha de realitzar a Vic.
Es podrà valorar la incorporació com a Grans premis d’activitats que no reuneixin aquestes
característiques, caldrà sol·licitar-ho i presentar el projecte de l’esdeveniment per a poder ser
valorat.


Segons despeses econòmiques
DESPESES ECONÒMIQUES Punts
1
Fins a 2.500 €
2
De 2.501 € a 5.000 €
3
De 5.001 € a 7.500 €
4
De 7.501 € a 10.000 €
5
De 10.001 € a 12.500 €
6
De 12.501 € a 15.000 €
7
De 15.001 € a 17.500 €
8
De 17.501 € a 20.000 €

De 20.001 € 25.000 €
Més de 25.000 €

9
10

L’import de l’aplicació pressupostària destinat a cada a barem es repartirà a través d’una fórmula
matemàtica:
(AP/TP) x PE= Sub.
AP: Import de l’aplicació pressupostària destinat a aquell barem.
TP: Totalitat de punts obtinguts per totes les entitats beneficiàries a cada apartat.
PE: Punts obtinguts per l’entitat que sol·licita la subvenció a cada apartat.
Sub: import que percebria l’entitat destinatària de la subvenció a cada apartat.
L’import total de cada programa serà la suma dels diferents apartats de cada programa.

L’IMPORT DE MÀXIMS QUE ES POT CONCEDIR ÉS:
A. PROGRAMA PROMOCIÓ DE L’ESPORT A LA CIUTAT.
A.1 Promoció i formació d’esportistes per les entitats esportives vigatanes.
L’import màxim per punt serà de 20 €.
A.2 Promoció i formació d’esportistes per les entitats esportives escolars.
L’import màxim per punt serà de 20 €.
A.3 Per l’organització de competicions (campionats o esdeveniments esportius) de promoció
esportiva populars.
L’import màxim per punt serà de 100 €.
L'import total de les subvencions rebudes per cada activitat individualment no podrà superar el
cost total de l’activitat.
A.4 Participació en iniciatives esportives de ciutat.
L’import màxim serà de 500 € per entitat.
A.5 Per la formació oficial dels entrenadors de l’entitat.
L’import màxim serà de 2.000 € per entitat.
A.6 Per la contractació de professionals de l’esport registrats.
L’import màxim serà de 2.000 € per entitat.
A.7 Per projectes en xarxa Vicactiva’t.
L’import màxim serà de 250 € per projecte i entitat.
B. PROGRAMA PROMOCIÓ DE L’ESPORT DE RENDIMENT.
B.1 Esports d’equip.
No hi ha import màxim estipulat. Es repartirà la quantitat que hi hagi establerta.
B.2 Per la participació en campionats.
L’import màxim per punt serà de 100 €.

En l’import per participació també es tindrà en compte un màxim de 400 € per esportista i activitat
o 1600 € per equip.
B.3 Per l’organització de competicions esportives (esdeveniments esportius) federades.
L’import màxim per punt serà de 150 €.
L'import total de les subvencions rebudes per cada activitat individualment no podrà superar el
cost total de l’activitat.
Si en algun dels subapartats hi ha sobrant de l’import inicial aportat, es podrà canalitzar cap a un
altra subapartat, del mateix programa, on no s’hagi arribat a l’import màxim per punt.
13.- Mitjans de notificació o publicació
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un
termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a
l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

