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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – B / DISTRICTE 

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 a l’epígraf c), i a un 
projecte per la resta de les lletres. 

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

Es prioritzaran els projectes d'aquelles entitats que no tinguin seu social pròpia per al seu 
desenvolupament. 

El següent requisit és d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva (lletres c, d 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. 

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

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 persones amb discapacitat que van a la lletra 
d). 

 Les persones destinatàries han de ser majoritàriament del districte. 
 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 hauran de ser 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. 

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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Criteris de Valoració: 
 Freqüència setmanal de l’activitat ................................................................................. 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 punt 
 

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

Els requisits següents són d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva: 

 Si 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. 

 Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un 
caràcter obert i quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a 
la persona física o jurídica o a l’agent que ho organitzi o gestioni. 

Requisits específics del programa: 

 No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. 
 En la sol·licitud cal indicar el nombre de participants amb discapacitat i/o diversitat funcional i detallar 

el sobre cost econòmic que origina la diversitat funcional. 
 S'exclouen els projectes dels centres educatius en horari lectiu i els projectes de l'àmbit de la 

fisioteràpia, i els projectes per infants i joves en períodes de vacances. 
 Cal indicar el nombre de participants del programa o activitat especificant edats i sexe. 

Criteris de Valoració: 
 El nombre de participants ......................................................................................... 1,5 punts 
 La participació en proves esportives ............................................................................. 1 punt 
 La participació regular en l’activitat física i/o esportiva .................................................. 1 punt 
 La promoció de la participació de la població femenina de manera específica ........ 0,5 punts 

Bg) Suport a l’esport femení ________________________________  (àmbit districte) 

Els requisits següents són d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva: 

 Si 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. 

Requisits específics del programa: 
 Promoure la igualtat de gènere pel que fa a la pràctica esportiva 
 Promoure els equips femenins i/o mixtes en l’àmbit esportiu. 
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Criteris de Valoració: 
 Nombre d'esportistes dones en el conjunt del projecte ................................................. 1 punt 
 Incorporació d’accions de comunicació que potenciïn la visibilitat de les esportistes .... 1 punt 
 Comptar amb un protocol de prevenció i actuació davant els casos d'assetjament sexual i/o 

per raó de sexe, així com l’abús sexual ......................................................................... 1 punt 
 Disposar d’horaris d’entrenament prioritaris pels equips o grups femenins ................... 1 punt 

Bh) Suport a les activitats físiques a clubs o entitats esportives d’àmbit territorial de 
barri o districte ___________________________________________  (àmbit districte) 

Els requisits següents són d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva: 
 Si 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. 
 Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un 

caràcter obert i quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a 
la persona física o jurídica o a l’agent que ho organitzi o gestioni. 

 Requisits específics del programa: 
 La seu social de les entitats sol·licitants s’ha de trobar a la ciutat de Barcelona. 
 Els/les sol·licitants han de disposar de grups o equips de competició de més d’una categoria o franja 

d’edat, o bé el projecte presentat ha de proposar assumir un creixement pel que fa al nombre de 
participants que permeti assolir-ho. 

 
 

Criteris de Valoració: 
 Les característiques dels/les sol·licitants i del seu projecte esportiu ............................. 1 punt 
 La participació en competició i les seves característiques............................................. 1 punt 
 La regularitat de l’activitat ......................................................................................... 0,5 punts 
 La promoció de la participació de la població femenina de manera específica ........ 0,5 punts 
 Que incloguin mesures específiques que afavoreixin la participació de persones en situació 

de risc d’exclusió social ............................................................................................ 0,5 punts 
 La manca de disponibilitat d’instal·lacions esportives pròpies on es pugui desenvolupar 

l’activitat del projecte ................................................................................................ 0,5 punts 

Bi) Projectes de promoció de l’esport en edat escolar desenvolupats per les entitats 
o els centres d’un determinat barri o districte de la ciutat ________  (àmbit districte) 

Els requisits següents són d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva: 

 Si 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. 

 Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un 
caràcter obert i quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a 
la persona física o jurídica o a l’agent que ho organitzi o gestioni. 

Requisits específics del programa: 
 No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona 
 Les persones que participin en aquests projectes han de ser alumnat de 3 a 18 anys. 
 Els projectes s’han de desenvolupar principalment en espais esportius de centres educatius o 

instal·lacions esportives. 
 Els projectes s’han de desenvolupar de manera continuada al llarg del curs escolar, i en horari no lectiu 

. 
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Criteris de Valoració: 

 Les característiques dels/de les sol·licitants i del seu projecte esportiu ........................ 1 punt 
 La regularitat de l’activitat .............................................................................................. 1 punt 
 La promoció de la participació de la població femenina de manera específica ........ 0,5 punts 
 Que incloguin mesures específiques que afavoreixin la inclusió de persones amb discapacitat

 ................................................................................................................................. 0,5 punts 
 Que incloguin mesures específiques que afavoreixin la participació de persones en situació 

de risc d’exclusió social ............................................................................................ 0,5 punts 
 La manca de disponibilitat d’instal·lacions esportives pròpies on es pugui desenvolupar 

l’activitat del projecte ................................................................................................ 0,5 punts 

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

Requisits: 
 Les persones destinatàries han de ser majoritàriament del districte. 
 Les activitats s’hauran de desenvolupar de manera continuada al llarg de l’any i hauran de ser mínim 

d’un cop per setmana durant 8 mesos. 
 Cal indicar el nombre de participants del programa especificant edats i sexe. 
 Titulació de la persona que coordina i dirigeix l’activitat fisicoesportiva (CAFE, cicles...) 

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

Criteris de Valoració: 
 Freqüència setmanal de l’activitat ................................................................................. 1 punt 
 Ser entitat homologada per l’Ajuntament/IBE ................................................................ 1 punt 
 Comptar amb un protocol de prevenció, detecció i actuació davant l'assetjament i/o abús 

sexual i l'assetjament per raó de sexe ........................................................................... 1 punt 
 Manca de disponibilitat d’espais esportius propis on es pugui desenvolupar l’activitat del 

projecte .......................................................................................................................... 1 punt                           


