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CONVENI ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT I LA UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE 
CATALUNYA 

 
Barcelona, 29 d’octubre de 2019. 

 
REUNITS 

 
D’una part, el senyor Gerard Figueras i Albà, secretari general de l’Esport del Departament de la 
Presidència, com a President del Consell Català de l’Esport segons disposa l’article 36.1 del Decret 
Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport 

 
I d’altra part, el senyor Gerard Esteva i Viladecans, president de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya, amb el NIF G58155813, en representació d’aquesta institució. 

 
EXPOSEN 

 
Que, d’acord amb l’article 26 del Text únic de la llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, 
de 31 de juliol, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) és una entitat privada d’interès 
públic i social, sense afany de lucre, representativa del conjunt de les federacions legalment 
constituïdes i inscrites a Catalunya, creada pel Decret 196/1985, de 15 de juliol, i que gaudeix de 
capacitat jurídica plena per al desenvolupament de les seves activitats. 

 
Que el Departament de la Presidència, a través del Consell Català de l’Esport, impulsa les polítiques 
públiques de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de l’activitat física i l’esport, amb l’objectiu 
del reconeixement de l’esport com a motor de canvi, tant a nivell personal, com social, econòmic i 
institucional. 

 
Que el Consell Català de l’Esport és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al 
departament de la Presidència mitjançant la Secretaria General de l’Esport, d’acord amb el que 
determina l’article 35.3 del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel  Decret Legislatiu 1/2000, de 31 
de juliol, i que te, entre altres finalitats, la de planificar i gestionar la política esportiva de la Generalitat. 

 
Que la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) comparteix els objectius d’aquestes 
polítiques de promoció de l’activitat física i l’esport, tant a nivell general, com en l’àmbit de les 
disciplines i especialitats esportives que estan sota la competència de les entitats que la integren. 
 
Que La UFEC ha presentat una sol·licitud de subvenció per a finançar les activitats, les disciplines i 
especialitats esportives que són pròpies de les entitats que la constitueixen, d’acord amb els 
programes generals derivats de les polítiques esportives de la Generalitat de Catalunya, amb un 
pressupost total de 1.129.650,00 € 
 
Que la Subdirecció General d’Activitats Esportives i Infraestructures ha revisat la sol·licitud de 
subvenció presentada per la UFEC, ha proposat la concessió de la subvenció a l’entitat per a aquesta 
activitat per a l’exercici 2019, per import màxim de 1.054.650,00 euros vista la impossibilitat de 
concurrència ja que té un caire que defuig de qualsevol convocatòria pública prevista per a l'any 2019, 
atès que es tracta d’una entitat singular en l’àmbit de Catalunya pel seu caràcter únic que col·labora 
en els programes generals derivats de les polítiques esportives de la Generalitat de Catalunya  
 
Així mateix, per acord de data 29 d’octubre de 2019, el Govern de la Generalitat de Catalunya autoritza 
al Consell Català de l’Esport, a concedir una subvenció a la UFEC per import màxim de 1.054.650,00 
euros.  
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Segons disposa l’article 90.3.c) i 94.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre –en relació a l’article 22.2 c) de la Llei estatal 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions- excepcionalment, es poden concedir 
subvencions innominades o genèriques sempre que s’acrediti la impossibilitat de promoure la 
concurrència pública per les especificitats del subvencionat o de les activitats a desenvolupar. 
 
Vist que l’expedient ha seguit la tramitació corresponent i que compleix la normativa aplicable, de 
conformitat amb l’article 94.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (LFC), aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, posades d’acord les parts i en consideració de les 
manifestacions anteriors, aquestes subscriuen el present conveni que es regirà per les següents: 
 
Per això, s’acorda formalitzar aquest conveni de col·laboració, entre ambdues parts, amb subjecció a 
les següents: 

 
CLÀUSULES 

 
Primera. Objecte del conveni 

 
a) Determinar el marc en el qual la Unió de Federacions Esportives de Catalunya portarà a terme 

les activitats relacionades amb la pràctica i promoció de les disciplines i especialitats esportives 
que són pròpies de les entitats que la constitueixen i col·laborarà en els programes generals 
derivats de les polítiques esportives de la Generalitat de Catalunya. També és objecte d’aquest 
conveni, l’establiment de la contribució econòmica de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Consell Català de l’Esport, al finançament de les activitats dutes a terme per la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya durant l’any 2019, de conformitat amb el que preveu 
l’article 94.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i amb l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

 
b) Concedir una subvenció directa la Unió de Federacions Esportives de Catalunya de conformitat 

amb el que preveuen els articles 90.3.c, 94.2 i 94.5 del TRLFPC, i l’article 22.2.c de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d’un import de 1.054.650,00 euros per 
contribuir a les despeses destinades a l’objecte abans esmentat, a càrrec a la partida 
pressupostària D/482000100/4710/0052 del pressupost vigent.  
 

Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat pública o privada. Això no obstant, en cap 
cas l’import de les subvencions concedides pot ser d’una quantitat que, aïlladament o en 
concurrència amb subvencions procedents d’altres entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari. 

 
Segona. Objectius de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i línies d’actuació 

 
En el marc d’aquest conveni, el Consell Català de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya pacten els objectius i línies d’actuació següents: 

 
1. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya centrarà la seva estratègia i acció en la promoció 

general de l’activitat física i de l’esport, en la seva vessant competitiva, pròpia de les federacions 
esportives catalanes, com en la vessant d’esport de promoció i tecnificació, en totes les edats i 
territoris. 



 

3 

 

2. La Unió de Federació Esportives de Catalunya seguirà un procés de millora qualitativa constant de 
la seva organització i de les entitats que en formen part, a través de la planificació estratègica i 
l’establiment d’indicadors. 

3. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya promourà el reconeixement internacional de 
l’esport català, donant compliment al mandat de l’article 200 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya.  

 
Tercera. Programes d’actuació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, en el marc 
d’aquest conveni 

 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya estableix per a l’any 2019 els programes d’actuació 
següents, en el marc d’aquest conveni de col·laboració: 

 
1. Suport a la gestió de les entitats esportives catalanes federades i servei d’informació i assessorament 
gratuït de l’Oficina d’atenció als clubs esportius. 

 
Objectius específics: 

- Millorar la gestió de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i de les entitats esportives 
catalanes federades. 

- Promoure la normalització lingüística de la llengua catalana en els usos propis de les 
organitzacions esportives catalanes i en la pràctica esportiva dels seus membres. 

- Assessorar les entitats esportives catalanes federades i els clubs en aspectes tècnics de gestió 
i organització (legal, jurídic, econòmic, financer, tecnològic, laboral). 

- Assessorar les entitats esportives catalanes federades en l’àmbit del protocol, la imatge i la 
comunicació. 

Actuacions: 
- Suport general a la millora de la gestió ordinària de les federacions catalanes i la Unió de 

Federacions Esportives de Catalunya i de les entitats esportives catalanes federades 
- Servei de traducció i correcció de textos en llengua catalana per a les entitats esportives 

catalanes federades. 
- Suport a la implantació de la “compliance” a les federacions esportives catalanes. 
- Servei d’assessorament comptable a les federacions esportives catalanes. 
- Aplicar els criteris estandaritzats per a la gestió comptable de les federacions esportives 

catalanes, i clubs.  
- Servei d’assessorament legal a les federacions esportives catalanes, i clubs, en dret esportiu, 

tributari i laboral. 
- Servei d’assessorament i de suport a la gestió de recursos humans de les federacions 

esportives catalanes. 
- Servei de disseny del protocol, d’elements d’imatge i comunicació i pàgines web per a la 

federacions esportives catalanes. 
- Servei d’informació i assessorament gratuït als clubs esportius de Catalunya, a través de 

l’Oficina d’atenció als clubs esportius”. 
Indicadors: 
- Nombre de pàgines corregides i/o traduïdes al català 
- Nombre de federacions esportives catalanes, i clubs, que han rebut assessorament comptable, 

legal o de recursos humans 
- Nombre de federacions esportives catalanes que utilitzen el programa de gestió de llicències 

unificat. 
- Nombre de federacions esportives catalanes, i clubs, que han rebut assessorament en 

protocol, imatge o comunicació. 
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- Nombre de clubs esportius que han rebut informació i assessorament gratuït a través de 
l’Oficina d’atenció als clubs esportius. 

 
2. Divulgació de l’esport català en els mitjans de comunicació 

 
Objectius específics: 

- Millorar la presència de l’esport català en els mitjans de comunicació 
- Sensibilitzar i promoure els valors i actituds favorables al joc net, a la igualtat de gènere, i al 

bon comportament social a l’entorn de l’esport federat, per ajudar a eradicar, des dels 
fonaments, la violència en l’esport. 

Actuacions: 
- Publicació d’informació de les federacions esportives catalanes en els diaris esportius i a la 

pàgina web de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
- Producció de continguts audiovisuals de les competicions esportives organitzades per les 

federacions esportives catalanes. 
- Difusió de continguts a través d’un canal propi de TV a través del web. 
- Producció setmanal del programa de televisió Zona UFEC. 
Indicadors: 
- Minuts de producció audiovisual produïda, i % de producció d’esport femení 
- Nombre de pàgines publicades als diaris esportius catalans. 
- Nombre de visites al canal propi de TV a través del web 

 
3. Promoció nacional i internacional de l’esport federat català 
 

Objectius específics: 
- Subministrament del vestuari esportiu de les seleccions esportives catalanes. 
- Promoure la captació d’esdeveniments esportius  
Actuacions: 
- Subministrament del vestuari esportiu de les seleccions catalanes absolutes,  d’esport de 

promoció,  de tecnificació, participants als campionats d’Espanya en edat escolar i a les 
trobades de primària i secundaria 

- Elaboració i manteniment del calendari internacional d’esdeveniments esportius a Catalunya i 
del lloc web internacional de l’esport català. 

- Potenciació i suport en l’organització i participació d’activitats i esdeveniments esportius, així 
com en les relacions internacionals de les federacions esportives catalanes.  

Indicadors: 
- Calendari internacional corresponent a l’any/temporada en curs actualitzat.  
- Nombre d’equipacions esportives de les seleccions catalanes subministrades.  

 
4. Promoció de la igualtat de gènere en l’esport i Acció Social  

 
Objectius específics: 
- Promoure la igualtat efectiva i real d’homes i dones en tots els àmbits de la pràctica esportiva. 
- Promoure la participació de la dona en els càrrecs directius. 
- Reconèixer les dones que han excel·lit en el lideratge de l’esport femení. 
- Visibilitzar les dones en els textos esportius i evitar l’ús de llenguatge sexista i androcèntric. 
- Col·laborar en campanyes de sensibilització per a la igualtat de gènere. 
- Promoure l'activitat esportiva entre noies en risc d'exclusió social. 
- Promoure l'obtenció de certificats esportius de professionalització de noies en risc d'exclusió 

social així com la facilitació de les dones al mercat labora (monitores esportives i àrbitres) 
Actuacions: 
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- Establiment d’una comissió mixta UFEC i CCE, i d’un nombre de reunions l’any (mínim 1), per 
fer una coordinació efectiva en les campanyes i programes de gènere en l’esport federat. 

- Realització de 2 actes de sensibilització per a la participació de les dones en les juntes directives 
de les federacions i entitats federades. 

- Celebració del Premi per a la Igualtat en l’Esport 
- Participació al projecte INSERsport de formació i inserció laboral de joves en risc d'exclusió 

social 
Indicadors: 
- Programa del Premi per a la Igualtat en l’Esport 
- Nombre de nois/noies que participen al projecte 

 
Els valors dels indicadors previstos per a l’any 2019 estan recollits en l’annex 2. Aquests valors 
expressen la mesura d’assoliment dels objectius específics previstos en aquesta clàusula. 
 
Quarta. Finançament màxim 

 
El Consell Català de l’Esport contribuirà al finançament de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya amb un màxim de 1.054.650,00 euros a càrrec a la partida pressupostària 
D/482000100/4710/0052 del pressupost vigent  

 
Aquesta subvenció es concedeix atenent el pressupost per programes que es detalla a continuació: 
 

CONCEPTE/PROGRAMA 

1. Suport a la 
gestió de les 
entitats esportives 
catalanes 
federades 

2. Divulgació de 
l'esport català en 
els mitjans de 
comunicació 

3. Promoció 
nacional i 
internacional de 
l'esport federat 
català 

4. Promoció de la 
igualtat de gènere 
en l'esport 

TOTAL 

Despeses           

Serveis exteriors 341.650,00 € 125.000,00 €   5.000,00 € 471.650,00 € 

Despeses de personal 478.000,00 € 120.000,00 €   20.000,00 € 618.000,00 € 

Altres      40.000,00 €   40.000,00 € 

Total despeses 819.650,00 € 245.000,00 € 40.000,00 € 25.000,00 € 1.129.650,00 € 

            

Subvenció CCE 769.650,00 € 220.000,00 € 40.000,00 € 25.000,00 € 1.054.650,00 € 

 
 
L’entitat beneficiària de la subvenció queda subjecta al règim de control i seguiment previst al capítol 
IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de 
subvencions, Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu reglament aprovat pel 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en els seus preceptes bàsics, i la resta de legislació aplicable a 
la matèria. 

 
Les despeses de personal necessàries per a la realització de tots els programes subvencionats seran 
considerades despeses directes i elegibles.  També, seran elegibles les despeses de gestió o indirectes 
que realitza el beneficiari, com ara despeses de lloguer, material d’oficina, aigua, llum, calefacció, 
neteja, manteniment i d’altres característiques similars i detallades a la Guia de Justificacions.  
L’entitat, amb compte justificatiu separat haurà d’aportar els justificants de les despeses i el mètode 
de càlcul aplicat per a la seva imputació a la subvenció, de manera que l’explicació aportada reflecteixi 
totes les dades que permetin verificar que responen a la naturalesa de l’activitat. 
 



 

6 

 

Cinquena. Acreditació, pagament i justificació de la subvenció 
 

Previs a la signatura d’aquest conveni, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya haurà hagut de 
lliurar al Consell Català de l’Esport, la documentació corresponent a la planificació general del 
programes pels quals es sol·licita subvenció per a l’any 2019 consistent en la programació de les 
actuacions i el pressupost corresponent de cadascun durant aquest període. Aquests documents 
hauran de rebre l’informe favorable de la Subdirecció General d’Activitats Esportives i Infraestructures. 
 
El pagament del 80% de l’import total de la subvenció es tramitarà en el moment de la signatura 
d’aquest conveni, en concepte de bestreta. El pagament del 20% de l’import de la subvenció restant, 
es tramitarà un cop realitzada la justificació de la totalitat de les despeses efectuades per a cada 
programa, i considerada elegible, com a mínim per l’import de la subvenció concedida, en els termes 
previstos en aquest conveni. 
 
Ateses les característiques del perceptor i la naturalesa de les actuacions subvencionades, no és 

necessari l’establiment de garanties sobre la bestreta o el pagament a compte concedits. 

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de la subvenció exigible per poder 
considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 60% del cost de l’activitat. L’incompliment 
d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat. Si es compleix la despesa 
mínima, però el cost final efectiu de l’activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s’ha de reduir 
automàticament, en els termes previstos en el punt següent. 
 
Si la desviació entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat objecte de la 
subvenció no excedeix el 20% no comporta la reducció de la quantia de la subvenció. Només es pot 
aplicar aquest percentatge si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut.  
 
En el supòsit que se superi el percentatge establert al paràgraf anterior, sempre que l’objecte i la 
finalitat de la subvenció concedida es compleixin, l'import de la subvenció atorgada es redueix 
automàticament, en la mateixa proporció al percentatge en què se superi aquest 20%, amb el límit 
establert del 60%. 
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar l’objecte de la subvenció com a màxim fins al 50% de l’import 
de l’activitat subvencionada, d'acord amb l'article 29 de la Llei estatal 38/2003, general de 
subvencions, i l'article 68 del seu Reglament, i segons recull la Guia per a la justificació de les 
subvencions a l'adreça electrònica següent: Justificació de subvencions no concursals. Esport 

 
Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor ha de 
comprovar d'ofici si l'entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

 
Ateses les característiques de la UFEC i la naturalesa de les actuacions subvencionades, no és necessari 
l’establiment de garanties sobre la bestreta o el pagament a compte concedits. 

 
L’Entitat beneficiària ha de justificar l'aplicació dels fons percebuts d'acord amb el que estableixen els 
articles 30 i 31 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ordre 
ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions i de conformitat amb el 
que preveu aquesta clàusula. 

 
Documentació justificativa a aportar: 

 

http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Article/art-Justif_No_concursals_v2018
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La UFEC ha de presentar al Consell Català l'Esport el compte justificatiu, el qual ha de contenir la 
documentació següent, acreditativa de la totalitat de la despesa efectuada en cadascun dels 
programes del conveni i, per tant, del compliment de l'objecte de la subvenció i de l'aplicació dels fons 
concedits: 

 
a) Memòria-programa explicativa de l’exercici 2019, en què es detallin les activitats fetes per la UFEC, 
tot indicant la temporització, el nombre d’accions desenvolupades, els resultats compatibilitzats i el 
valor dels indicadors, emès per la Secretaria de la UFEC. 

 
b) Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades emesa per la Secretaria de la 
UFEC amb el vistiplau de la Presidència, on hi consti: 

 
b.1. Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la 
factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la 
data de pagament. 
  
b.2. Liquidació definitiva del pressupost amb l'estat comparatiu entre el pressupost inicial i el finalment 
aprovat i executat, en la qual s’indiquin i es motivin les desviacions que hi ha hagut. 
 
b.3 Els justificants del total de les despeses de les activitats objecte de la subvenció, que han de 
consistir en  factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa, i la documentació acreditativa del pagament, juntament amb una declaració 
responsable que indiqui que els justificants aportats corresponen fidelment als registrats en la 
comptabilitat i que els documents originals estan custodiats a la seu de l’entitat beneficiària, signat pel 
president de l’entitat. 
 
 
 
En la justificació s'ha d'indicar clarament a quina activitat dels programes previstos en aquest conveni 
corresponen els justificants aportats, així com a quins conceptes del pressupost previst es refereixen. 
 
Es considera efectivament pagada la despesa als efectes de la seva consideració com a subvencionable, 
amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa 
realitzada o amb el lliurament a aquests d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o 
companyia d'assegurances. 
 
b.4 Declaració responsable del o de la representant legal de l'entitat acreditativa del compliment de 
les obligacions previstes a la clàusula setena. 
 
b.5 Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses 
s'imputin parcialment a d'altres subvencions, cal indicar la quantia exacta o percentatge imputat a 
cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents. 
 
b.6 Quan l'import de la despesa total o parcialment subvencionable superi les quanties establertes a 
la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per al contracte menor, el beneficiari ha de sol•licitar com a 
mínim tres ofertes de diferents proveïdors, d’acord amb les indicacions de la Guia de Justificacions i 
amb caràcter previ a la contracció del compromís, la prestació del servei o el lliurament del bé. L'elecció 
entre les ofertes presentades, que han d'aportar-se en la justificació, s’ha de realitzar conforme a 
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criteris d'eficiència i economia. Quan no s’hagi triat l’oferta econòmica més avantatjosa, també s’ha 
d’aportar una memòria justificativa de l’elecció. 
 
b.7 La UFEC, en relació al subministrament de vestuari esportiu a les seleccions esportives catalanes, 

actua com a entitat col·laboradora.   

La UFEC facilitarà, en el moment de la justificació de la subvenció:  

- La relació d’entitats esportives (segons seleccions) que han rebut aquest material esportiu i la 
quantificació de l’import que els correspongui. 

- El justificant del lliurament, on hi consti l’import, d’aquest material lliurat a la selecció que 
correspongui” 

  
b.8 Qualsevol altra documentació relacionada directament amb l'objecte específic de la subvenció que 
es requereixi. 

 
Hi ha disponible la Guia per a la justificació de les subvencions a l'adreça electrònica següent: 
http://esport.gencat.cat/ca/SG_Esport_i_Activitat_Fisica/consell-catala-de-
lesport/subvencions_ajuts_etc/ 

 
En tots els casos, els justificants vàlids presentats es marcaran amb un segell que indiqui la subvenció 
que es justifica. 

 
La no-realització de l'activitat subvencionada en els termes previstos, la manca de justificació o la 
justificació incompleta o incorrecta de l'activitat subvencionada comporta la revocació total o parcial 
de la subvenció i el reintegrament dels fons rebuts. 

 
La data límit per presentar la justificació serà el 30 de novembre de 2019. En el cas que en aquesta 
data no s’hagués fet el pagament de la bestreta, o el pagament es realitzés a menys de quinze dies de 
l’esmentada data, la documentació justificativa s’haurà de presentar en un termini no superior a un 
mes a comptar des de la data efectiva de pagament. 

 
 

Sisena. Altres obligacions contretes per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
 

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya haurà de complir totes les obligacions que 
s’estableixen per als beneficiaris de concessió d’ajuts al Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i, especialment, s’haurà de sotmetre a les actuacions de control i 
facilitar tota la informació que li sigui requerida pels òrgans de control de la Generalitat de Catalunya. 

 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya complirà puntualment la seva obligació de rendició 
anual de comptes davant l’administració esportiva. 

 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya declararà no haver estat objecte de sancions 
administratives fermes ni de sentències condemnatòries per exercici o tolerància de pràctiques 
laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. 

 
Proporcionar en tot moment la informació que li sigui demanada respecte de la subvenció concedida 
i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control del Consell Català de l'Esport, de la Intervenció 

http://esport.gencat.cat/ca/SG_Esport_i_Activitat_Fisica/consell-catala-de-lesport/subvencions_ajuts_etc/
http://esport.gencat.cat/ca/SG_Esport_i_Activitat_Fisica/consell-catala-de-lesport/subvencions_ajuts_etc/
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General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la 
normativa aplicable. 

 
Comunicar al CCE els ajuts, els ingressos o els recursos que financin les activitats subvencionades, 
obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol•licitud de subvenció. Aquesta comunicació 
s'ha de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts. 

 
Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
 
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
 
Respectar el límit de subcontractació màxim del 50% de l'import del pressupost total de l'activitat 
subvencionada, d'acord amb l'article 29 de la Llei estatal 38/2003, general de subvencions, i l'article 
68 del seu Reglament. 
 
Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en 
els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com 
tots els estats comptables i els registres específics que siguin exigits, amb la finalitat de garantir 
l'exercici adequat de les facultats de comprovació de control. 
 
Complir les obligacions previstes a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i les 
clàusules d’aquest conveni. 
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya utilitzarà en la seva comunicació, documentació, 
competicions i actes la imatge corporativa del Consell Català de l’Esport, d’acord amb els requeriments 
recollits en l’annex 3. 
 
Aquests elements d’identificació visual són els propis del Consell Català de l’Esport i van vinculats amb 
l’escut de la Generalitat de Catalunya i la frase “amb la col·laboració del Consell Català de l’Esport de 
la Generalitat de Catalunya” segons les normes d’harmonització del programa d’identificació visual de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya convidarà oficialment la Secretaria General de l’Esport 
als actes que organitzi i dispensarà el tracte protocol·lari adequat als representants de la Secretaria 
General de l’Esport i del Consell Català de l’Esport. 
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya farà constar la col·laboració econòmica del Consell 
Català de l’Esport en totes les actuacions de difusió i publicitat de l’activitat subvencionada i donarà 
publicitat de la subvenció rebuda davant les seves entitats afiliades pels mitjans electrònics i impresos 
que utilitzi per a la comunicació habitual. 
 
L’incompliment de l’objecte de la subvenció o de les obligacions generals contretes en aquesta clàusula 
per causes directament imputables al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 99 
del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, i a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pot 
donar lloc a la revocació total de la subvenció. 
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També pot ser causa de revocació total o parcial de la subvenció l'incompliment manifest del codi ètic 
de funcionament de l’Entitat contingut a la clàusula 8.3. 

 
Setena. Obligacions contretes per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya en relació als 
programes subvencionats 

 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya contreu, en relació als programes subvencionats, les 
següents obligacions específiques: 

 
1. Pel que fa al programa de suport de la gestió d’entitats esportives catalanes federades i al suport, 

assessorament i informació gratuïta als clubs: 
 

 
- En el cas que el Consell Català de l’Esport defineixi un entorn tecnològic de comunicació entre 

l’administració esportiva i les entitats esportives, es garantirà que els entorns tecnològics de 
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i de les federacions esportives catalanes i les 
aplicacions compatibles entre si i amb el de l’administració esportiva i que permetin la 
transmissió de la informació necessària al Consell Català de l’Esport.  
 

- Impulsarà l’ús de la llengua catalana com a llengua pròpia de la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya i de totes les seves entitats integrants en totes les situacions de comunicació 
pròpies de la seva activitat i, en concret, garantirà l’ús de la llengua catalana en tots els 
documents escrits i audiovisuals que produeixi la Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
i les seves entitats integrants. 
 

- Quant al servei de l’Oficina d’atenció als clubs esportius: 
 

 El servei de suport, assessorament i informació als clubs esportius, és un servei que es 
presta en col·laboració entre el Consell Català de l’Esport i la Unió de Federacions 
Esportives. 

 El personal que presti el seus serveis a les Oficines Territorials d’Atenció als Clubs 
Esportius no podrà oferir a les entitats cap servei remunerat ni atendre cap servei que 
no sigui el d’informació i assessorament gratuït.  

 Al llarg de la primera setmana de cada mes, el personal de l’Oficina d’atenció als clubs 
esportius haurà de trametre un informe al/la Representant Territorial de l’Esport de la 
demarcació corresponent, en el que es reculli el nombre d’entitats que han sol•licitat 
informació el mes anterior, especificant raó social i NIF de l’entitat i nom, DNI i vinculació 
amb l’entitat de la persona sol•licitant, consulta efectuada i si s’ha pogut donar 
resposta. Per a portar a terme aquesta gestió, la UFEC demanarà autorització a l’entitat 
per a la cessió de dades, en compliment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre, i 
suplement en català núm. 17, de 30 de desembre)  

 El CCE cedirà un espai de treball, en la mesura que se’n disposi, a la seu de la 
Representació Territorial de la SGE de cada demarcació, que serà destinat a la funció 
que aquí es descriu. 

 La UFEC contribuirà a cobrir, en la part que li correspongui, totes les despeses pròpies i 
comunes que generi l’ús de l’espai en què s’ubiqui el personal de l’Oficina d’atenció als 
clubs, en el cas que aquest espai sigui de titularitat del Consell Català de l’Esport. 

 L’ús de l’espai autoritzat pel Consell Català de l’Esport a la UFEC, per al servei de l’Oficina 
d’atenció als clubs esportius, només podrà ser utilitzat per aquesta finalitat, i en cap cas 
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podrà donar-s’hi una altra funció o atenció que no sigui gratuïta i que atengui l’objectiu 
del servei aquí descrit. 

 En el cas que el Consell Català de l’Esport tingui establert un Reglament de Règim 
Interior dels seus espais, serà d’obligat compliment en tots els seus punts per a tots els 
usuaris del local i, per tant, també per part de la UFEC. 

 
2. Pel que fa a la divulgació de l’esport català en els mitjans de comunicació 

 
- Elaborarà una planificació anual dels continguts de les produccions audiovisuals i de les 

pàgines de premsa escrita que es contractaran, amb la definició dels criteris generals 
d’aplicació a l’hora de decidir la publicació d’aquests. Aquesta planificació serà informada pels 
responsables de comunicació del Consell Català de l’Esport.  

- Inclourà, segons disponibilitat d’espais, notícies i fotografies relacionades amb les polítiques 
esportives del Consell Català de l’Esport o que el Consell Català de l’Esport consideri adient per 
a la promoció de l’esport català. La informació, per a la seva difusió en les pàgines de la UFEC, 
serà elaborada pel Consell Català de l’Esport.  
 

3. Pel que fa a la promoció nacional i internacional de l’esport català 
 
- Comunicarà al Consell Català de l’Esport les actuacions previstes en aquest àmbit i l’assignació 

econòmica corresponent a cadascuna, que seran informades a la Subdirecció General 
d’Activitats Esportives i Infraestructures. 

- Fomentarà les activitats de promoció i la presència internacional de les entitats esportives 
catalanes en tots els fòrums i activitats que organitzin les organitzacions esportives 
internacionals.  

- Mantindrà actualitzat el calendari internacional d’esdeveniments esportius a Catalunya, 
d’acord amb els criteris de valoració que es pactin amb el Consell Català de l’Esport, i la 
informació que els faci arribar les federacions esportives catalanes. 

- Comunicarà al Consell Català de l’Esport la distribució de la partida corresponent a equipacions 
esportives de les seleccions catalanes, atenent els criteris següents: el perceptor de la 
subvenció, realitzarà la distribució de la partida corresponent a equipacions esportives de les 
seleccions catalanes, amb criteris de  publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació per aconseguir eficàcia en el compliment dels objectius fixats i 
eficiència en l’assignació dels recursos disponibles,  pels equips i esportistes integrats en 
aquestes. Cobrirà la necessitat d’equipacions per a les seleccions catalanes participants als 
Campionats d’Espanya Escolars 

- Garantirà que les equipacions esportives de les seleccions catalanes distingeixen entre les 
talles i els patronatges per dona i per home, per tal d’uniformar correctament els i les 
esportistes. 

- Proposarà el disseny de les equipacions oficials de les seleccions catalanes, d’acord amb el 
Consell Català de l’Esport, i garantirà l’ús de les equipacions oficials per part de les federacions 
esportives catalanes. 

 
Vuitena. Transparència 
 
8.1  La UFEC ha de complir les obligacions establertes pel títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
8.2 La UFEC, d’acord amb l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern,  ha de comunicar al Consell Català de l’Esport  la informació 
relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. 
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8.3 Així mateix, d’acord amb l’article 55.2 d’aquesta Llei, la UFEC ha d’adequar l’activitat als principis 
ètics i les regles de conducta següents: 
  
1. La UFEC han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, 

proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans 
competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui 
afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar 
els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. 
 

2. Amb caràcter general, la UFEC en l'exercici de la seva activitat, assumeix les obligacions següents: 
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 

professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 

subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.  
 

3. En particular, la UFEC assumeix les obligacions següents:  
 
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 

d'interessos. 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

l'adjudicació de la subvenció o ajut. 
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells 

mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació 
de subvenció o ajut. 

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, 
particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats 
relacionades amb la percepció de fons públics.  

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als 
adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de 
transparència. 

 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador 
previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a 
beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la 
legislació vigent en matèria de subvencions.  

 
Novena. Seguiment del conveni 

 
El seguiment del conveni correspon al Consell Català de l’Esport, a través de la Subdirecció General 
d’Activitats Esportives i Infraestructures del Consell Català de l’Esport.  
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya podrà proposar, no més tard d’un mes abans de la 
data límit per justificar, i dins dels deu dies següents a tenir-ne coneixement, qualsevol modificació en 
el projecte presentat (activitats previstes, pressupost inicial de despeses i fonts de finançament, 
calendari d’execució de l’activitat o inversió, etc.)  exclusivament, dins la mateixa finalitat, que haurà 
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de ser acceptada o no pel Consell Català de l’Esport, dins el termini màxim de 30 dies, si no comporta 
canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquest 
Conveni i a la Guia de Justificacions. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats e manera 
expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció. 
 
Desena. Període de l’activitat i vigència del conveni 
 
El període en què es concreta l’activitat subvencionada és el comprès entre l’ 1 de novembre de 2018 
i el 31 d’octubre de 2019. Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura fins el 31 de 
desembre de 2019  

 
Onzena. Causes de revocació ( Article 99 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya): 

 
a) L’incompliment de l’obligació de justificació. 
b) L’obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides. 
c) L’incompliment de la finalitat per la qual la subvenció ha estat concedida, totalment o 

parcialment, en haver destinat les quantitats percebudes a finalitats diferents. 
d) L’incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la 

subvenció, incloent-hi l’obstrucció de les actuacions de control o la resistència a permetre-les 
de manera que s’impedeixi comprovar l’acreditació d’haver realitzat l’objecte de la subvenció,  

e) En el supòsit indicat per l’article 94.1, regla quarta, per l’excés obtingut sobre el cost de 
l’activitat desenvolupada. 

f) (Afegit per la llei 5/2008) La no-inclusió o la utilització indeguda dels mitjans indicats per 
l’article 92.7. 

g) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
 

 
 
 
 
 
 Gerard Figueras i Albà Gerard Esteva i Viladecans 
 Secretari General de l’Esport President de la Unió de Federacions 
 President del Consell Català de l’Esport Esportives de Catalunya 
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ANNEX 1. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT  
 

El Consell Català de l’Esport ha establert 4 àmbits d’actuació, amb els següents objectius 

estratègics: 

 L’Esport, font de salut i de benestar  

Objectiu: Incrementar la sensibilització i la pràctica d’activitat física i 

esportiva per a la millora de la salut i de la qualitat de vida  

 

 L’Esport motor de recuperació econòmica 

 Objectiu: Augmentar la contribució dels àmbits de l’activitat física i l’esport a 

l’economia. 

 

 L’Esport, projecció de la imatge de Catalunya al món 

 Objectiu: Posicionar la realitat cultural esportiva catalana com a referent 

global. 

 

 L’Esport, suport a l’estructura federativa i esportiva 

 Objectiu: Preparar el sistema esportiu català i les seves estructures 

institucionals i civils per a afrontar els nous reptes del futur. 

 

L’assoliment d’aquests objectius estratègics s’articula a través de 10 principis transversals, que 

són: 

En el marc de l’excel·lència: 

1. Administració 2.0 per aconseguir una major agilitat i per poder fer gestions a distància a través 
d’una administració electrònica i moderna. 

2. Foment de la qualitat de les organitzacions i dels processos. 
3. Lluita contra els conflictes d’interessos. 
4. Foment de relacions interdepartamentals i interinstitucionals. 
 

En el marc dels valors: 

5. Responsabilitat en la gestió 
6. Interès comú per sobre del particular 
7. Lluita contra la violència, la xenofòbia, el racisme i la discriminació de gènere 
8. Diàleg i participació del sector en la presa de decisions i la construcció dels projectes 
9. Projecció del valor de l’esport i dels seus agents 
10. Prevenció del dopatge en l’esport 
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ANNEX 2. VALORS ESPERATS DELS INDICADORS 
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Consell Català de l’Esport acorden els següents 
objectius de creixement, expressats a través del valor dels següents indicadors:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Indicadors 2019 

 
1.1 Nombre de pàgines corregides i/o traduïdes al català 200 

 
1.2 

Nombre de federacions esportives catalanes que han rebut assessorament 
comptable, legal, de RRHH, de comunicació o protocol·lari 

15 

 
1.3 

Nombre de clubs federats catalans que han rebut assessorament gratuït comptable, 
legal o de RRHH 

80 

 
1.4 

Nombre de federacions esportives catalanes que utilitzen el programa de gestió de 
llicències unificat 

15 

 
1.5 Nombre d’assessoraments de les “oficines de suport als clubs” 1000 

2.1 Minuts de producció audiovisual produïda 250 

2.2 Nombre de pàgines publicades als diaris esportius catalans 200 

2.3 % de producció d’esport femení 15% 

2.4 Nombre de visites anuals al canal propi de TV a través del web i Youtube 70.000 

3.1 Nombre d’equipacions esportives de les seleccions catalanes subministrades 500 

3.2 Nombre d’actualitzacions del calendari internacional d’esdeveniments esportius 500 

4.1 Nombre de nois/noies que participen al projecte INSEResport 100 
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ANNEX 3. REQUERIMENTS DE COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA DEL CONSELL CATALA DE 
L’ESPORT 

 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya garantirà la presència del Consell Català de l’Esport, 
en les seves actuacions de comunicació en les activitats subvencionades en el marc d’aquest conveni, 
ja siguin directes o en suport imprès, audiovisual o electrònic. 
 
A tal efecte, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya: 
 

- Convidarà el Consell Català de l’Esport a les activitats de comunicació que organitzi. 
 

- Inclourà la imatge corporativa del Consell Català de l’Esport, -amb els aplicatius que aquesta 
subministrarà-, a les publicacions relatives a activitats subvencionades en el marc d’aquest 
conveni, així com en la papereria oficial, els llocs web de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya i en totes les notícies o anuncis que es publiquin en els mitjans escrits o audiovisuals, en 
espais contractats per la pròpia Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Aquests elements 
d’identificació visual seran els propis del Consell Català de l’Esport i aniran vinculats amb l’escut de 
la Generalitat de Catalunya i la frase “Amb la col·laboració del Consell Català de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya”, segons les normes d’harmonització del programa d’identificació visual 
de la Generalitat de Catalunya.  

 
- En les seves activitats subvencionades en el marc d’aquest conveni, inclourà els elements de 

publicitat estàtica subministrats pel Consell Català de l’Esport, garantint-ne una presència suficient 
que permeti una visió còmoda per part de tots els espectadors presents i, si escau, el seu visionat 
en les retransmissions televisives de la competició. 
 

- En el vestuari esportiu subministrat a les seleccions esportives catalanes, hi farà constar en lloc 
preferent la imatge corporativa del Consell Català de l’Esport.  
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