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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – B / CIUTAT 
 

B) Esports 

No es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit CIUTAT (11) i DISTRICTE. 
Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Bd11 i Bd1. 

El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a: dos projectes per cada epígraf (a i b) i un 
projecte per cada epígraf (c, d, e, f i j). 

Les entitats tenen l’opció que el període de realització del projecte subvencionable sigui l’any natural o del 
curs escolar 2022-2023. 

El següent requisit és d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva (lletres c, d, e, f i 
g):  
Si s’escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que 
estableix la Llei catalana 3/2008 d’exercici de les professions de l’esport i la Llei 7/2015 de modificació de 
la Llei 3/2008. 

En totes les propostes caldrà un ús del llenguatge inclusiu i imatges no estereotipades en les 
comunicacions internes i externes. 

Cal garantir la presència de la imatge municipal a l’espai web i a la difusió que se’n pugui fer per xarxes 
socials del projecte amb el logotip municipal. 

Ba) Trofeus internacionals Ciutat de Barcelona  ___________________(àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Els Trofeus Internacionals Ciutat de Barcelona hauran de ser de modalitats esportives reconegudes 
federativament o bé que estiguin sota el seu aixopluc, han de tenir caràcter internacional (al menys 
un/a dels/de les esportistes, equips o seleccions participants ha de ser de fora de l'estat espanyol). 
Aquests, a més, hauran de ser de la màxima categoria d'edat (sèniors) i tenir continuïtat anual o bianual. 
Per a formar part, l’organització haurà d’haver sol·licitat prèviament i per escrit la seva proposta per a 
ser TICB. L’IBE valorarà i comunicarà les condicions per a formar part d’aquesta programa de Trofeus 
Internacionals Ciutat de Barcelona. Sense aquesta acceptació no es podrà optar a aquest ajut. 

 No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. 
 Les competicions TICB s’hauran de realitzar dins el terme municipal de Barcelona. 
 Les activitats programades s’han de dur a terme dins l’any objecte de la convocatòria de la subvenció. 
 
 

ATENCIÓ ! Aquest document és un detall de la “Convocatòria ordinària per a la 
concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i 

de ciutat per a l'any 2022”. Consulteu tot el document en el següent enllaç. 

 

https://bop.diba.cat/anunci/descarrega-pdf/3162019
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 Només són subvencionables els conceptes següents: viatges i desplaçaments, allotjament i 

alimentació, dietes del personal que participa en el projecte, lloguer de les instal·lacions, transport de 
materials i d’equips, infraestructures i serveis directament relacionats amb l’activitat. En el cas de la 
partida de recursos humans aquesta no podrà superar un 15% del pressupost de l’activitat. 

 Cal garantir la presència de la imatge municipal tant al cartell com a qualsevol altre suport publicitari 
imprès i a l’espai web on s’anunciï l’acte amb el logotip municipal, així com al lloc on es dugui a terme 
l’acte. 

 Cal respectar i garantir els Criteris de l’Ajuntament pel que fa a la quantitat, tipologia i ubicació dels 
suports publicitaris municipals en l’acte. En cap cas la visibilitat de l’Ajuntament podrà ser inferior a la 
de qualsevol altre patrocini. Acceptació del disseny i de la normativa específica i del manual gràfic 
d’imatge municipal, amb la denominació “Ciutat de Barcelona”. 

 Difusió de l’acte a càrrec de l’organització. Cal fer difusió i publicitat de l’esdeveniment pels canals i 
suports propis de l’entitat organitzadora (Web, XX.SS i altres mitjans ...) als que tingui accés aquesta.  
La informació de l’esdeveniment ha d’estar a la disposició del públic, com a mínim, 15 dies abans de la 
celebració del trofeu. 

 Emfatització d’elements d’imatge com ara: Trofeu internacional, nomenclatura Ciutat de Barcelona. 
 Accions de difusió opcionals amb el vist-i- plau de l’Institut Barcelona Esports. 
 Cal que tinguin com a premi un sol trofeu: l’àmfora, per als/les guanyadors/es de la disciplina (individual 

o d’equip); podrà ser doble només en el cas que en la mateixa competició hi hagi les categories 
masculina i femenina. Això no exclou que pugui ésser atorgat, conjuntament amb el Ciutat de 
Barcelona, un gran premi o trofeu amb el nom dels/de les col·laboradors/es. 

 Obligació de l’organitzador/a que, un cop finalitzat l’esdeveniment, i en un termini màxim d’un mes, 
presentarà una memòria tècnica justificativa allotjada en un aplicació específica de l’IBE. 

Criteris de Valoració: 

 El grau d'adequació al Pla estratègic de l'esport vigent a l'Ajuntament de Barcelona ... 1 punt 
 Internacionalitat de la celebració esportiva, tant pel que fa al nombre de països participants 

com al nivell esportiu de la competició ..................................................................... 1,5 punts 
 La presencia en l’esdeveniment d’alguna competició i/o exhibició de persones amb 

discapacitat que practiquin aquella disciplina esportiva ................................................ 1 punt 
 Es tindrà en compte la coherència i l’interès conjuntural de l’acte, així com el valor social del 

projecte, que reculli objectius com ara el foment de la pràctica esportiva, la cohesió social, 
l’esportivitat i els hàbits de vida saludables ................................................................. 2 punts 

 Es valorarà l’adopció de mesures preventives basades en les bones pràctiques de gestió 
ambiental, especialment les relatives al foment del reciclatge, la minimització de tots els 
residus generats i la reducció de les emissions contaminants a l’atmosfera i els sorolls, 
fomentant les bones pràctiques. ............................................................................... 0,5 punts 

Bb) Competicions esportives internacionals i esdeveniments esportius d’interès ciutadà 
 (àmbit ciutat) 

Requisits: 
 No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona quan es tracti de 

federacions o agrupacions esportives, o d’empreses promotores de celebracions i activitats esportives. 
 Només són subvencionables les categories esportives per sobre dels 18 anys, és a dir, a partir de 

sèniors i veterans/es. 
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 Cal garantir la presència de la imatge municipal tant al cartell com a qualsevol altre suport publicitari 

imprès i a l’espai web on s’anunciï l’acte amb el logotip municipal, així com al lloc on es dugui a terme 
l’acte. 

 Les activitats programades s’han de dur a terme dins l’any objecte de la convocatòria de la subvenció. 
 Obligació de l’organitzador/a que un cop finalitzat l’esdeveniment, i en un termini màxim d’un mes, 

presentarà la memòria d’impacte allotjada en un aplicació específica de l’IBE. 
 En aquells esdeveniments de projecció i repercussió internacional s’haurà de contemplar en el 

pressupost una partida dedicada a la promoció de l’esport/s que es celebri/n. 

Criteris de Valoració: 

 El grau d'acompliment al Pla Estratègic de l'esport a Barcelona ........................................ 1 punt 
 Es tindrà en compte la incidència en la que la modalitat/s esportives de l'esdeveniment estiguin 

arrelades a la nostra ciutat, o que hagin estat prioritzades per a la seva promoció ciutadana. 
També la contribució de l'esdeveniment en la difusió dels valors educatius associats a la pràctica 
de l'activitat física i l'esport i finalment que es realitzi un adient tractament de la igualtat de gènere 
i de la imatge de la dona associada a la pràctica esportiva d'alt nivell .......................... 1,5 punts 

 El valor social del projecte. Que reculli objectius com ara el foment de la pràctica esportiva, la 
cohesió social, l'esportivitat i el foment d'hàbits de vida saludables i d'altres, així com la facilitat 
que es disposi per a la participació oberta de la ciutadania................................................ 1 punt 

 La internacionalitat de la celebració esportiva pel que fa al nombre de països participants .... 0,5 
punts 

 L'acte ha de ser d'àmbit de ciutat i es valorarà la coherència i originalitat del projecte . 1,5 punts 
 Es valorarà l'adopció de mesures preventives basades en les bones pràctiques de gestió 

ambiental, especialment les relatives al foment del reciclatge, la minimització de tot tipus de 
residus generats i la reducció de les emissions contaminants i els sorolls, fomentant les bones 
pràctiques ...................................................................................................................... 0,5 punts 
 
 

Bc) Projectes de promoció de l'activitat física i esportiva de col·lectius específics 
 (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes que promoguin l'activitat física i esportiva de forma regular i continuada per col·lectius 
específics que per les seves característiques tenen especial dificultat per a la realització de la pràctica 
esportiva (excepte els que promouen la participació de gent amb discapacitat que van a la lletra d). 

 Les persones destinatàries han de ser majoritàriament de la ciutat de Barcelona. 
 Cal indicar específicament el col·lectiu al qual s’adreça el projecte. 
 Les activitats s'hauran de desenvolupar de manera continuada al llarg de l'any i es programaran com a  

mínim un cop per setmana durant 8 mesos. Cal indicar el nombre de participants del programa 
especificant edats i sexe. 

Queden exclosos: 
- Actes o tornejos esportius. 
- Activitats en períodes de vacances. 
- Projectes en centres educatius en horari lectiu. 
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Criteris de Valoració: 

 Freqüència setmanal de l’activitat ............................................................................ 1,5 punts 
 Participació en lligues regulars federatives o escolars .................................................. 1 punt 
 Promoció de l’activitat en territoris socialment desafavorits ...................................... 1,5 punts 
 Comptar amb un protocol de prevenció, detecció i actuació davant l'assetjament i/o abús 

sexual i l'assetjament per raó de sexe ...................................................................... 0,5 punts 
 Manca de disponibilitat d’espais esportius propis on es pugui desenvolupar l’activitat del 

projecte ..................................................................................................................... 1,5 punts 

Bd) Projectes o activitats que promouen específicament la participació de les 
persones amb discapacitat en l’activitat física o en l’esport  ________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. 
 Les persones destinatàries han de ser majoritàriament de la ciutat de Barcelona. 
 Cal indicar el nombre de participants del programa especificant edats i sexe. 

Queden exclosos: 
- Els projectes dels centres educatius en horari lectiu. 
- Els projectes de l'àmbit de la fisioteràpia. 
- Els projectes per a infants i joves en períodes de vacances. 

Criteris de Valoració: 

 El nombre de participants amb discapacitat ............................................................................. 2 punts 
 La participació en proves esportives ..................................................................................... 0,5 punts 
 Participació regular en l'activitat física i/o esportiva ................................................................. 1,5 punt 
 Proposta d’activitats amb caràcter inclusiu ................................................................................. 1 punt 
 Es necessita material de suport per a la realització del projecte ........................................... 0,5 punts 
 No disposen d’espai propi per a la realització del projecte .................................................... 0,5 punts 

 

Be) Projectes o activitats especifiques de promoció de la salut des de l'activitat 
física o l'esport   _____________________________________________(àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Les activitats o projectes s'han de dur a terme en coordinació entre els equipaments o entitats 
esportives de la ciutat i els agents sanitaris. 

 Les activitats s'hauran de desenvolupar de manera continuada al llarg de l'any i es programaran com a  
mínim un cop per setmana durant 8 mesos  

 Les activitats o projectes s'han de dur a terme en equipaments o entitats esportives de la ciutat de 
Barcelona. 

 Cal indicar el nombre de participants del programa especificant edats i sexe. 
 Les persones destinatàries han de ser majoritàriament de la ciutat de Barcelona. 
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Criteris de Valoració: 

 Formació de les persones que intervenen al projecte, grau en CAFE ................................... 1,5 punts 
 Freqüència setmanal de l’activitat ......................................................................................... 1,5 punts 
 Previsió de fer una valoració a posterior del projecte per part de l’equip de salut ................. 1,5 punts 
 Previsió de continuïtat de l’activitat física o de la pràctica esportiva promoguda ................... 1,5 punts 

Bf) Suport a l’esport federat femení que competeixi en l’àmbit estatal  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 La persona física o jurídica sol·licitant ha d’estar adscrita a una federació esportiva. 
 Acreditar al document de projecte el nombre d'esportistes dones que competiran a nivell estatal, així 

com facilitar el seu calendari de competicions en aquest nivell territorial. 
 Que el projecte es desenvolupi de forma continuada durant tota la temporada esportiva que determini 

la federació corresponent. 
 Les persones destinatàries han de ser majoritàriament de la ciutat de Barcelona. 
 Comptar amb un protocol de prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament i/o abús sexual i 

l’assetjament per raó de sexe. 

Criteris de Valoració: 

 Nombre d'esportistes que competeixin en l'àmbit estatal ............................................ 2 punts 
 Participació a competicions internacionals (cal informar del nom de la competició i seu) i 

nombre d’esportistes que hi participen .......................................................................... 1 punt 
 Càrrecs de la junta directiva ocupats per dones (presidència, vicepresidència, 

secretària...) .................................................................................................................. 1 punt 
 Presència femenina en l’organigrama tècnic del club i l’equip principal del projecte (cal indicar 

nombre i rol) .................................................................................................................. 1 punt 
 Membres de l’equip pel qual es demana la subvenció formades a la pròpia entitat ...... 1 punt 

Bj) Projectes de promoció de l'activitat física i esportiva d’esports 
minoritaris __________________________________________________(àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Programes d'activitat física i esportiva practicats de forma regular que siguin de poca implantació a la 
ciutat. 

 Les persones destinatàries han de ser majoritàriament de la ciutat de Barcelona. 
 Les activitats s’hauran de desenvolupar de manera continuada al llarg de l’any i es programaran com 

a  mínim d’un cop per setmana durant 8 mesos. 
 Cal indicar el nombre de participants del programa especificant edats i sexe. 
 

Queden exclosos: 
- Actes o tornejos esportius. 
- Activitats en períodes de vacances. 
- Projectes en centres educatius en horari lectiu. 
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Criteris de Valoració: 

 Titulació de la persona que coordina i dirigeix l’activitat fisicoesportiva (CAFE, cicles...) ... 0,5 
punts 

 Percentatge de personal contractat .......................................................................... 0,5 punts 
 Freqüència setmanal de l’activitat ................................................................................. 1 punt 
 Participació en lligues escolars o federatives ........................................................... 1,5 punts 
 Ser entitat homologada per l’Ajuntament/IBE ........................................................... 0,5 punts 
 Comptar amb un protocol de prevenció, detecció i actuació davant l'assetjament i/o abús 

sexual i l'assetjament per raó de sexe ...................................................................... 0,5 punts 
 Manca de disponibilitat d’espais esportius propis on es pugui desenvolupar l’activitat del 

projecte ..................................................................................................................... 1,5 punts 
 


