
Àrea de Presidència
Gabinet Premsa i Comunicació

Us comunico que el Diputat delegat de Presidència, Serveis generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona de la Diputació de Barcelona, en data 29/10/2018, ha
dictat un decret amb número de registre 11288 sobre "Aprovar el contracte entre la
Diputació de Barcelona i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)
per al patrocini publicitari del projecte "L'esport català als mitjans de comunicació
2018".", el text íntegre del qual s'acompanya a continuació de la present notificació.

UN IO  DE  FEDERAC IONS
ESPORT I VES
DE CATALUNYA
Rambla de Catalunya, 81
08008 - Barcelona

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de 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 al de la seva notificació.
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Àrea de Presidència 
Gabinet de Premsa i Comunicació 

 

 

 
DECRET 

 
Aprovació de contracte de patrocini publicitari  

 
Fets 
 
 
 
1. La Gerència de Serveis d’Esports de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la 
Diputació de Barcelona vol contribuir a l’equilibri territorial mitjançant la cooperació 
esportiva amb el món local i, concretament, donant suport a esdeveniments esportius 
que organitzen diferents agents esportius i ens locals de la demarcació. Aquest suport 
té per finalitats impulsar pràctiques esportives diverses, incrementar la presència de la 
Diputació de Barcelona en el sector esportiu i recolzar els municipis valedors d’aquests 
esdeveniments. 
 
2. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) és l’òrgan de 
representació de l'esport a Catalunya i, a través del seu servei de Premsa i 
Comunicació, treballa per a la màxima difusió de l’esport federat. Entre les tasques 
que conformen aquesta difusió, destaca el projecte “L’esport català als mitjans de 
comunicació 2018”, consistent en la publicació setmanal de notícies de les 69 
federacions esportives a la premsa esportiva escrita catalana: El Mundo Deportivo, 
l’Sport, l’Esportiu de Catalunya, Diari del Segre i Diari de Girona.  
 
3. El Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona considera adient 
patrocinar el projecte “L’esport català als mitjans de comunicació” durant l’any 
2018 per tal de vincular la imatge corporativa de la Diputació de Barcelona a aquestes 
actuacions que fomenten la pràctica de l’esport i donen suport a les entitats, agents i 
municipis que treballen en l’esport de base i l’esport federat, contribuint també a 
l’aprofitament turístic dels esdeveniments esportius locals, la divulgació dels 
equipaments esportius municipals i el debat sobre l’esport a nivell local. 

 
4. El patrocini és una forma de suport a les activitats culturals i comunicatives 
mitjançant el qual, a canvi s’obtenen contraprestacions publicitàries que són 
interessants per aconseguir les finalitats esmentades. 

 
5. El Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona en data 9 d’octubre de 2018 ha emès un informe de motivació de la 
necessitat de la contractació del patrocini publicitari del projecte “L’esport català als 
mitjans de Comunicació 2018”. 
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6. Vist l’informe emès en data 11 d’octubre de 2018 per la cap del Servei de Relacions 
amb els Mitjans, Publicitat, Comunicació Interna, Web i Xarxes Socials, proposant 
l’adjudicació del patrocini a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)  
que gestiona en exclusivitat la realització del projecte “L’esport català als mitjans de 
Comunicació 2018”. 
 
7. Aquest patrocini té un marcat interès comunicatiu, és d’una especial idoneïtat per 
promoure les línies d’actuació de la Diputació de Barcelona i té un marcat interès 
publicitari existint obligacions per ambdues parts, que resten equilibrades en quant a 
les contraprestacions.  
 
4. Les obligacions de cadascuna de les parts són les següents:  
 
A) La Diputació de Barcelona es compromet a :   
 

- Facilitar els materials de suport de la imatge i els logotips de la Diputació de 
Barcelona per a la seva inclusió en les diferents publicacions.  
 

- Assumir les despeses que se’n derivin del patrocini per un import de dotze 
mil tres-cents noranta-sis euros amb setanta cèntims (12.396,70 €) més dos 
mil sis-cents tres euros amb trenta cèntims (2.603,30 €), en concepte 
d’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21%. 

 
B) La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) es compromet a: 
 
 

- Fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del 
projecte e incloure els logotips de la Diputació de Barcelona en les diferents 
publicacions.  
 

- Difondre les activitats de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de l’esport.  
 
- Realitzar publicacions setmanals de noticies de les 69 federacions 

esportives als diaris: 
 

Mundo Deportivo 
 L’Sport 

 L’Esportiu de Catalunya 
 Diari el Segre  
 Diari de Girona 
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Previ al pagament de la factura caldrà presentar abans del 31 de desembre de 2018 al 
Gabinet de Premsa i Comunicació la següent documentació: 

- Dossier acreditatiu conforme s’han complert totes les contraprestacions del 
patrocini. 

 
Tant la factura com la documentació justificativa hauran de comptar amb la conformitat 
del Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona. 
 
9. Els contractistes, tant si són persones físiques com jurídiques, han de presentar les 
factures al Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, una vegada realitzada 
la prestació.  
 
La factura ha d’incloure aquesta identificació del destinatari de la contractació: 

 
Diputació de Barcelona  
111000000-Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
previstes en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic 
han de presentar obligatòriament la factura en format electrònic, d’acord amb 
la normativa vigent, i complir els requeriments tècnics detallats en el portal de 
tràmits del proveïdor de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
(https://seuelectronica.diba.cat). 
 
En totes les factures electròniques s’han d’identificar els centres gestors 
destinataris mitjançant els codis DIR3 següents: 
 
Oficina comptable: GE0001058  Intervenció General - Registre de Factures 
Òrgan gestor: GE0001029 

Unitat tramitadora: GE0001029 
 

10. Existeix consignació a l’aplicació pressupostària G/11100/92050/22602 del vigent 
pressupost de la Diputació de Barcelona. 
 
Fonaments de dret 
 

1. L’apartat 1.a de la base 41, de les Bases d’execució del pressupost de 2018, que 
regula les relatives a comunicació institucional, estableix que les despeses incloses 
dins del Pla de Projectes de Comunicació (PPCO) de la institució hauran de ser 
gestionades pel Gabinet de Premsa i Comunicació i carregades en el pressupost 
corresponent.  
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2. D’acord amb l’article 22 de la Llei 34/1988, de 11 de novembre, General de 
Publicitat, es tracta d’un contracte de patrocini publicitari. 
 
3. D’acord amb la circular número 56/2017 sobre contractes de patrocini publicitari a la 
Diputació de Barcelona, aprovada per Decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació de data 11 de març de 2017, els 
contractes privats de patrocini s’hauran d’adjudicar pels procediments establerts a la 
normativa que regula la contractació pública. 
 
4. D’acord amb el que disposa l’article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) el contracte de patrocini és un 
contracte privat i es regeix, quant a la seva preparació i adjudicació, per aquesta llei. 
Pel que fa als seus efectes, modificació i extinció, aquest contracte es regeix pel dret 
privat. 
 
5. Atenent a la quantia es tracta d’un contracte menor regulat a l’article 118 de la 
LCSP, restant exclòs de la justificació requerida a l’apartat 3 d’aquest article, donat 
que el patrocini és un contracte per raó de la persona “intuito personae” i per tant es 
tracta d’un supòsit previst a l’art. 168.a).2n per raons d’exclusivitat. 
 
6. Vist l’apartat 4.1.1.b) de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18, de 
data 9 de juliol (publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018), que estableix que la 
competència per dictar aquesta resolució correspon al Diputat delegat de Presidència, 
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona. 
 

Per tant, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. APROVAR la contractació del patrocini publicitari del projecte “L’Esport 
català als mitjans de comunicació 2018”, per un import de quinze mil euros 
(15.000 €) amb l’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/11100/92050/22602 del pressupost del 2018 de la Diputació de Barcelona, entenent 
acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels requeriments fixats en 
l’article 118 de la Llei 9/2017, en relació a l’article 168.a).2n del mateix text legal, 
d’acord amb els antecedents i informes incorporats al present expedient. 
 
Segon. ADJUDICAR l’esmentat contracte a la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC), amb CIF G-58155813 i domicili a Barcelona, 08008, Rambla 
Catalunya, 81. 
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2018/0015054

Tipus documental Notificació

Núm. expedient

Títol Notificar l'aprovació del contracte entre la Diputació de Barcelona i la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) per al patrocini publicitari del
projecte "L'esport català als mitjans de comunicació" durant l'any 2018.

Codi classificació Z0102 - Campanyes publicitàries

Signatari Acte Data acte

Signatures
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