
 
 
 
 

 
C.4 ACTIVITATS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
 
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a activitats de 
promoció esportiva  
 
Codi: Esports C4/2020 
 
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció d’activitats 
de promoció esportiva que tinguin per objectiu la pràctica de l’esport i l’activitat física entre els 
ciutadans de Manresa de totes les edats amb finalitats de caràcter educatiu, saludable i social. 
 
 
Article 2. Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per 
activitats de promoció esportiva qualsevol acció que promou la participació de la població, sigui 
quina sigui la seva edat i condició física, en activitats fisicoesportives organitzades a la ciutat de 
Manresa que són resultat d’una programació regular amb una durada mínima d’un mes en els 
àmbits de l’esport de competició, educatiu i de lleure. 

 
2.1. Activitats d’ensenyament de l’esport i l’activitat física:  
 

 Activitats fisicoesportives bàsiques de caràcter general o poliesportiu. 

 Escoles d’iniciació, grups de perfeccionament o tecnificació de les diferents modalitats 
esportives 

 Participació en esdeveniments esportius, trobades o encontres amistosos. 
 
2.2. Activitats d’esport de competició: 
 

 Participació en les diferents fases dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya 

 Participació en competicions esportives federades i/o reglamentades per alguna 
federació esportiva.  

 Participació en competicions universitàries. 

 Participació en competicions esportives per a aficionats o de lleure.  

 Participació en competicions esportives adaptades a les persones amb discapacitats.  

 
2.3. Activitats fisicoesportives de lleure i per a la salut: 
 

 Activitats físiques no competitives per a la millora de la salut i l’ocupació del temps de 
lleure 

 Activitats fisicoesportives de gent gran, 

 Activitats esportives recreatives per a infants i joves, 

 Activitats físiques adaptades per a persones discapacitades. 
 
No seran objecte de subvenció d’aquesta convocatòria les activitats esportives d’alt nivell 
vinculades a algun projecte d’excel·lència d’esports individuals i col·lectius, ni l’organització 
d’esdeveniments esportius de caràcter puntual. 

 
Article 3. Beneficiaris. Poden optar a les subvencions que són objecte d’aquesta convocatòria 
les entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment 
constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats: 
 

- Clubs esportius, entitats i associacions esportives 
- Agrupacions Esportives 
- Fundacions Esportives o Seccions Esportives d’entitats privades sense ànim d lucre 
- Altres entitats cíviques sense ànim de lucre que promouen la pràctica de l’esport en 

general. 

El nombre de projectes o sol·licituds es limitarà a 1 per entitat. 



 
 
La concurrència a la convocatòria regulada per les presents bases és incompatible amb els 
supòsits de l’obtenció de subvencions de caire nominatiu o a través d’altres convocatòries 
municipals pel mateix pel mateix concepte.  
 
Article 4. Termini d’execució del projecte. Els projectes s’hauran de portar a terme en el 
transcurs de l’exercici 2020, o temporada esportiva 2019/20. El calendari exacte de la 
temporada esportiva 2019/20 de cada projecte vindrà determinat per la normativa específica de 
cada federació esportiva a la qual està adscrita el projecte i/o modalitat esportiva objecte de la 
subvenció, i caldrà especificar-lo en la sol·licitud. 
 
 
Article 5. Composició nominal de la comissió qualificadora. La comissió qualificadora 
estarà formada per les següents persones o aquelles que les substitueixin: 
 

- Sr. Antoni Massegú Calveras, regidor delegat d’Esports 
- Sra. Sílvia Saura i Villar, cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports 
- Sr. Josep Perau Fernández, Cap de la Unitat d’Activitats Esportives 
- Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic de l’Àrea 
de Drets i Serveis a les Persones. 

 
Article 6. Barems per a valoració de les subvencions. Els projectes presentats s’avaluaran 
amb un màxim de 500 punts d’acord amb els criteris i el barem de puntuació següents: 

  

 

A VIABILITAT DE LA PROPOSTA Màxim 50 punts

Es sol·licita fins a un 10% del pressupost 50 punts

Es sol·lcita fins a un 20% del pressupost 40 punts

Es sol·licita fins a un 30% del pressupost 30 punts

Es sol·licita fins a un 40% del pressupost 20 punts

Es sol·licita fins a un 50% del pressupost 10   punt

Es sol·licita més del 50% No s'admet sol·licitud

B SOLVÈNCIA TÈCNICA Màxim 50 punts

B.1 Recursos Humans Màxim 30 punts

Llicenciat/da en CAFE 5 punts per cada professional titulat universitari àmbit esportiu

Mestres en Educació Física 4 punts per cada mestre en Educació Física

CFGS. Tècnic Superior d'Esports 3 punts per cada professional de Cicle Formatiu de Grau Superior àmbit esportiu

CFGM. Tècnic grau mitjà àmbit esportiu 2 punts per cada professional de Cicle Formatiu de Grau Mig de l'àmbit esportiu

Entrenador/a  Esportiu Nivell 3 3 punts per cada entrenador/a de nivell 3

Entrenador/a  Esportiu Nivell 2 2 punts per cada entrenador/a de nivell 2

Entrenador/a  Esportiu Nivell 1 1 punt per cada entrenador/a de nivell 1

Contractació de tècnics 5 punts per tècnic contracte laboral; 3 punts per contracte extern; 1 punt voluntariat

B.2 Recursos  materials o en equipaments Màxim 20 punts

Titularitat equipament esportiu 20 punts per ser titular d'un equipament esportiu

Despeses de lloguer equipaments a càrrec de l'entitat 10 punts per equipament de lloguer

C IMPACTE SOCIAL  I SINGULARITAT Màxim 400 punts

a Total esportistes practicants

b Total socis (practicants i no practicants)

c Nre. Esportistes amb llicència 

d Nre. Practicants d' Esport Femení

e Nre. Esportistes amb discapacitat 2 punts per cada esportista amb algun tipus de discapacitat (Màxim 20 punts)

f Total jornades de competició o trobades 1 punt per jornada de competició (Màxim 20 punts)

g Modalitats esportives 10 punts per cada modalitat reconeguda a nivell federatiu  (Màxim 40 punts)

h Exclusivitat de l'esport 2,5 punts per exclusivitat en cada modalitat (Màxim 10 punts)

Es valorarà per mitjà del nombre de practicants de l'esport i la seva tipologia, la masa social de l'entitat, la programació setmanal de l'activitat i el nombre 

de jornades de competició i/o trobades.

0,5 punts per cada esportista practicant (Màxim 150 punts)

0,25 punt per cada llicència federativa, escolar o mutualització (Màxim 50 punts)

Es valorarà la viabilitat econòmica del projecte. Obtindran major puntuació els projectes que tinguin un nivell d'autofinançament més elevat.

Es valorarà la solvència tècnica per mitjà de la disponibilitat de recursos pròpis (NO MUNICIPALS). Els recursos humans es valoraran en funció de la

qualificació professional de l'equip tècnic donat d'alta al ROPEC o COPLEFC a càrrec del projecte , i els recursos materials de que disposa en relació a l'ús

d'equipaments de PROPIETAT NO MUNICIPAL.

1 punt per cada practicant femenina (Màxim 100 punts)

0,10 punst per cada soci (Màxim 10 punts)



 
 
 

Article 7. Càlcul de l’import de la subvenció. Una vegada valorats els projecte d’acord amb 
el barem de puntuació, es calcularà l’import de la subvenció a concedir a cada projecte de la 
següent manera: 

a) S’establirà un valor punt X en €  que resultarà de dividir la quantia econòmica 
efectivament assignada a aquesta convocatòria entre la totalitat de punts atorgats als 
projectes resolts favorablement, un cop aplicat el barem de puntuació. 

 
b) La quantia econòmica de la subvenció vindrà determinada per l’import que resulti de 

multiplicar el valor punt X pels punts obtinguts de cada projecte, amb un import màxim 
de 3.000 €/projecte. 

 
c) L’import de la subvenció atorgada a cada projecte no podrà superar l’import sol·licitat. 

 
d) Si es produeix un sobrant de diners com a conseqüència d’aplicar el punt anterior, 

aquest romanent de crèdit es distribuirà entre la resta de projectes que no han arribat 
a cobrir el 100% de l’import sol·licitat amb la primera valoració econòmica seguint la 
metodologia descrita en l’apartat a), b) i c) d’aquest article. I així successivament, fins 
esgotar la totalitat de la quantia efectivament assignada a aquesta convocatòria. 

 
e) Les peticions que superin el 50% del pressupost de despeses quedaran desestimades 

de forma automàtica. 
 

f)     Els projectes que no obtinguin un mínim de 100 punts (20%) quedaran desestimats. 
 
Article 8. Import de la convocatòria.  L’import econòmic destinat a la convocatòria es troba 
consignat a l’aplicació pressupostària núm. 19 3411 48900 del pressupost general vigent de 
l’Ajuntament de Manresa per a l’exercici 2019. Es destinarà un import inicial de 26.000 € per a 
les sol·licituds estimades i valorades favorablement per la comissió qualificadora. Aquest import 
podrà ser objecte d’ampliació en funció de les disponibilitats econòmiques de l’Ajuntament.  
 
 
Article 9. Pagament de la subvenció.  Es pagarà anticipadament el 100% de l’import de la 
subvenció quan l’import no superi els 1.500 € o fins als 3.000 € si l’entitat beneficiària ha estat 
subvencionada per l’Ajuntament de Manresa en els darrers dos exercicis i estigui al corrent de 
tota justificació. 
 


