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

GENERALITAT DE CATALUNYA

REUNITS
D’una part, la senyora Anna Caula i Paretas, secretària general de l’Esport i de l’Activitat
Física- presidenta del Consell Català de l’Esport, en virtut de l’article 2.2, apartats b),e) i f)
del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell
Català de l’Esport.
I d’altra part, la senyora Gerard Esteva i Viladecans, president de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya, amb el NIF G58155813, en representació d’aquesta institució.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat suficient per formalitzar aquest conveni,
en representació de les respectives entitats,
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 té, 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 1.046.000,00 €
La Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 i el
Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en
vigor els del 2021, estableix la partida nominativa D/482004400/4710/0000 a la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya.
.
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Que aquest any 2021, s’ha de tenir en compte que ha continuat una situació excepcional arran
de la crisi sanitària i socioeconòmica ocasionada per la COVID-19 i la normativa corresponent
aprovada pel Govern de Catalunya, a través de diverses resolucions de les autoritats
competents, i les seves pròrrogues.
Que la Subdirecció General d’Activitats Esportives i Infraestructures ha revisat la sol·licitud de
subvenció presentada per la UFEC, amb tota la informació complementària que l’entitat ha
anat presentant, i ha proposat la concessió de la subvenció directa a l’entitat per a aquesta
activitat per a l’exercici 2021, per import màxim de 461.495,00 euros.
L’Acord del Govern de 9 de novembre de 2021, aprova la transferència de crèdits entre els
diferents conceptes pressupostaris dels capítols 4 i 7 al capítol 4 del Consell Català de l’Esport,
adscrit al Departament de la Presidència, del pressupost per al 2020, prorrogat per al 2021,
per finançar diverses subvencions en el marc de les actuacions que aquesta entitat du a terme,
per un import de 3.713.551,76 euros. Aquest Acord de govern incrementa la dotació de la
partida nominativa D/482004400/4710/000 a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
en 598.000 €.
Que aquesta és una subvenció regulada a l’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions en relació als arts 90.3.a) i 94. Apartats 3, 4 i 5 del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre.
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,
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 la subvenció directa a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, per un
import de 461.495,00 euros per contribuir a les despeses destinades a l’objecte abans
esmentat, i que l’entitat ha de portar a terme des de l’1 de novembre de 2020 fins a 31
d’octubre de 2021. Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida pressupostària
D/482004400/4710/0000 del pressupost vigent del Consell Català de l’Esport.
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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.
2. La Unió de Federacions 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 2021 els programes
d’actuació següents, en el marc d’aquest conveni de col·laboració:
1. Suport a les actuacions de coordinació i col·laboració dutes a terme durant el període
establert en matèria d’implantació de les mesures adoptades per l’administració per pal·liar
els efectes i la propagació del virus de la COVID-19

Actuacions específiques:
Destinar els recursos per poder fer front a l’escenari de restricció de l’activitat i mesures
aplicables per contenir el brot de COVID. Amb especial rellevància, aquesta funció
addicional ha estat suportada en:
-

-

-

Assessorament en recursos humans
Assessorament Legal coordinant l’actualització d’informació relativa a la normativa
sanitària vigent
Assessorament comptable i financer, atenent de forma específica les necessitats
financeres de les entitats derivades de l’especial situació de COVID-19, per a la seva
activitat i estudis de viabilitat econòmica
Servei Lingüístic, vetllant per la correcció i el bon ús de la llengua també en la
documentació i normativa pròpia que ha generat la situació COVID-19
Imatge i Disseny, elaborant el material gràfic necessari en la senyalització i
comunicació de les mesures i condicions aplicables a la pràctica esportiva restringida
per les resolucions de Salut relatives a la contenció del brot per COVID
Àrea digital, acompanyant les entitats en els processos de digitalització i establiment
de mecanismes d’adopció d’acords telemàtics necessaris per a la continuïtat de
l’activitat durant el mesos de pandèmia amb restriccions per reunions, aforaments i
desplaçaments
3

Doc.original signat per:
36580061X GERARD ESTEVA
31/12/2021,
Anna Caula i Paretas
31/12/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0HWDZ2F18HVZ6Z32DC5BJED41MLI0LES*
0HWDZ2F18HVZ6Z32DC5BJED41MLI0LES

Data creació còpia:
05/01/2022 09:24:26
Data caducitat còpia:
05/01/2025 00:00:00
Pàgina 3 de 14

GENERALITAT DE CATALUNYA

Indicadors:
- Nombre de federacions ateses en el servei laboral: 60
- Nombre de federacions ateses en el servei fiscal: 30
- Nombre de federacions ateses en el servei legal: 40
- Nombre de federacions que implementen protocol de compliment normatiu: 5
- Nombre de pàgines corregudes i/o traduïdes al català: 5.000
- Nombre d’assessoraments realitzats a clubs federats: 300
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.
- Sensibilitzar i promoure l’esport femení i de gènere.
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: 600.
- Nombre de pàgines publicades als diaris esportius catalans: 300.
- Nombre de visites al canal propi de TV a través del web: 70.000.
3. Promoció nacional i internacional de l’esport federat català
Objectius específics:
- Donar visibilitat a esportistes, equips i entitats catalanes amb presència en el
panorama esportiu internacional.
- Fer accessible la informació referent a competicions esportives internacionals que
disposen les federacions esportives catalanes així com la relativa als esportistes
catalans internacionals.
- Donar en la redacció i preparació de documentació i material divulgatiu sobre activitats
i competicions esportives de les Federacions catalanes dirigit a instàncies supraautonòmiques
Actuacions:
- Elaboració i manteniment del calendari internacional d’esdeveniments esportius a
Catalunya i del lloc web internacional de l’esport català, aquest any amb especial
incidència en els Jocs Olímpics de Tòquio i els esportistes catalans que hi han
participat.
- Suport en l’organització i participació d’activitats i esdeveniments esportius, així com
en les relacions internacionals de les federacions esportives catalanes.
Indicadors:
- Esportistes catalans internacionals referenciats en el material web elaborat: 20
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-

Nombre de federacions esportives catalanes que han rebut assessorament en
elaboració de material per internacionalització de la seva activitat: 10

GENERALITAT DE CATALUNYA

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 laboral (monitores
esportives i àrbitres)
Actuacions:
-

Celebració del Premi a la Dona dirigent esportiva.
Realització de formació en mentoratge per a dones directives
Participació al projecte INSERsport de formació i inserció laboral de joves en risc
d'exclusió social

Indicadors:
- Accions de sensibilització contra el tracte discriminatori a l’esport: 2
- Nombre de nois/noies que participen en formació: 10
- Nombre de nois/noies que participen al projecte INSERsport: 25
Els valors dels indicadors previstos per a l’any 2021 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 461.495,00 euros a càrrec de la partida nominativa
D/482004400/4710/0000 del pressupost vigent del CCE, segons la següent distribució:
Aquesta subvenció es concedeix atenent el pressupost per programes que es detalla a
continuació:
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CONCEPTE/PROGRAMA

1. Suport a les actuacions de coordinació i
col·laboració dutes a terme durant el període
establert en matèria d’implantació de les
mesures adoptades per l’administració per
pal·liar els efectes i la propagació del virus de la
COVID-19. Gestió- Despeses indirectes

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

3. Promoció nacional i
4. Promoció de la
internacional de
igualtat de gènere en
l'esport federat català
l'esport

TOTAL

Despeses
Despesa de Personal

267.000,00 €

Despesa de Proveïdors

250.000,00 €

74.000,00 €

125.000,00 €
192.000,00 €

30.000,00

25.000,00 €

491.000,00 €

30.000,00 €

502.000,00 €

Subministraments

20.000,00 €

20.000,00 €

Assegurances

30.000,00 €

30.000,00 €

Material d'oficina

3.000,00 €

Total despeses

517.000,00 €

Subvenció CCE

132.495,00 €

127.000,00 €

3.000,00 €
317.000,00 €

30.000,00 €

55.000,00 €

1.046.000,00 €

259.500,00 €

27.000,00 €

42.500,00 €

461.495,00 €

Es consideren despeses subvencionables les despeses relacionades directament amb la
realització de les activitats abans detallades, que resultin estrictament necessàries i es
realitzin en el termini i les condicions que determinen aquest conveni. En cap cas, les
despeses poden tenir caràcter de despeses d'inversió, ni el cost dels béns o serveis
subvencionats pot superar el seu valor de mercat. A aquests efectes, tenen aquesta condició
les despeses que expressament constin com a subvencionables a la Guia per a la justificació
o que s’assenyalin específicament en aquest conveni.
Són elegibles les despeses indirectes que realitza el beneficiari, com ara despeses de
personal no vinculat directament al projecte, despeses de lloguer, material d’oficina, aigua,
llum, calefacció, neteja, manteniment i d’altres de característiques similars i detallades a la
Guia de Justificacions, fins un percentatge màxim que no pot superar el 20% de la subvenció
atorgada.
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.

Cinquena. Acreditació
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 2021 per a les activitats
que s’han portat a terme des de l’1 de novembre de 2020 fins a 31 d’octubre de 2021 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.

Sisena. Pagament de la subvenció
El pagament de la subvenció s'efectua mitjançant un sol lliurament, en concepte de bestreta
del 100% del total de la subvenció concedida, que es tramita a partir de la concessió, de
6
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Prèviament al reconeixement de l'obligació del pagament, l'òrgan instructor ha de comprovar
d'ofici si l'entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
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.
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.
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Vuitena. Justificació de la subvenció
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, modificada per la Ordre VEH/79/2020, de
9 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions i de conformitat amb el que preveu
aquesta clàusula.
El període en què es concreta l’activitat subvencionada és el comprès entre de des de l’1 de
novembre de 2020 fins a 31 d’octubre de 2021 i han de ser degudament validades per l’òrgan
competent.
La data límit per presentar la justificació serà el dia 31 de desembre de 2021.
En el cas que en aquesta data no s'hagués fet el pagament de la bestreta, o el pagament
s'hagués realitzat a menys de 15 dies de la data final de justificació, la documentació
justificativa es podrà presentar en un termini no superior a un mes a comptar des de la data
efectiva de pagament.
Per presentar la documentació esmentada caldrà fer-ho a través a l'adreça Tràmits gencat
(tràmits.gencat.cat), mitjançant el formulari de justificació disponible. Així, l’Entitat ha de
presentar al Consell Català l'Esport la documentació següent:
La modalitat de justificació de la subvenció serà la de compte justificatiu amb aportació de
justificants de despesa, d’acord amb l’article 4 de l'Ordre ECO/172/2015 esmentada.
acreditativa de la totalitat de la despesa efectuada i, per tant, del compliment de l'objecte de
la subvenció i de l'aplicació dels fons concedits:
1) Memòria-programa explicativa del compliment de la finalitat del projecte subvencionat, en
què es detallin les activitats realitzades per la UFEC i els resultats obtinguts, en el marc
dels programes subvencionats, emès pel secretari de la UFEC. I s’informi dels indicadors
assolits, establerts a l’annex 2.
2) Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades signada pel President
de la UFEC, on hi consti:
a) 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, el detall del concepte de la despesa, la data d'emissió i la data de pagament.
En la justificació s'ha d'indicar clarament a quina activitat dels programes previstos en
aquest conveni, i detallats en la memòria, corresponen els justificants aportats, així
com a quins conceptes del pressupost previst es refereixen. També, cal identificar les
activitats dutes a terme per cada treballador/a per considerar-los cost de les activitats
efectuades.
b) 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.
c) Les còpies digitalitzades de les factures o els documents de valor probatori equivalent
en el tràfic jurídic-mercantil o amb eficàcia administrativa i, si escau, de la
documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de
pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del
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creditor o creditora.
Es considera efectivament pagada la despesa a l'efecte 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.
d) Una declaració responsable de la persona que representa legalment l’entitat amb el
contingut mínim següent:
i)

Que les còpies digitalitzades dels justificants de les despeses presentades
reprodueixen exactament els documents originals en poder de la persona
beneficiària.
ii) Que els justificants de despesa s'han imputat a les diferents fonts de finançament
de manera que no se supera l'import unitari de cada justificant.
iii) Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació
subvencionada.
iv) Que es disposa d'un sistema de comptabilitat separada o que els justificants de
despesa tenen assignat un codi comptable comú a les transaccions relacionades
amb l'actuació subvencionada.
e) Declaració responsable de la persona que representa legalment l’entitat acreditativa
del compliment de l' obligacions previstes a la clàusula setena.
f)

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, s'ha d'indicar la quantia
exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb la identificació dels òrgans
concedents.

g) Els pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, ha d'haver sol·licitat la persona beneficiària.
h) Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats,
així com dels interessos que en derivin.
i)

Qualsevol altra documentació relacionada directament amb l'objecte específic de la
subvenció que requereixin les bases.

La no-realització de les activitats subvencionades 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. Tot això, previs
els requeriments previstos als articles 15 i 16 de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre
les formes de justificació de subvencions.
Novena. Transparència
L’Entitat 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.
En el supòsit que no siguin públiques, l’entitat beneficiària, 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, mitjançant declaració responsable, la
informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració de les universitats
beneficiàries, a l’efecte de fer-les públiques.
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Així mateix, d’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les entitats beneficiàries han
d’adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts al codi ètic
inclòs a l’annex de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del
model tipus de bases reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.
Cal tenir en compte que, en cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta, és
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.
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.
Desena. Altres obligacions de 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 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.
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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.
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.

Onzena. 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.
Dotzena. 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 2020 i el 31 d’octubre de 2021. Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva
signatura fins el 31 de desembre de 2021.
Tretzena. 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):
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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

Anna Caula i Paretas
Gerard Esteva i Viladecans
Secretària General de l’Esport
President de la Unió de Federacions
i l’Activitat Física
Esportives de Catalunya
Presidenta del Consell Català de l’Esport
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VALORS ESPERATS DELS INDICADORS
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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

2021

1.1 Nombre de federacions ateses en el servei laboral:

60

1.2 Nombre de federacions ateses en el servei fiscal:

30

1.3 Nombre de federacions ateses en el servei legal:

40

Nombre de federacions que implementen protocol de compliment
1.4
normatiu:

5

1.5 Nombre de federacions ateses en el servei d’imatge i disseny:

1.6 Nombre de pàgines corregudes i/o traduïdes al català:

5.000

1.7 Nombre de federacions ateses en el servei de protocol:
1.8 Nombre d’assessoraments realitzats a clubs federats:

300

2.1 Minuts de producció audiovisual produïda:

600

2.2 Nombre de pàgines publicades als diaris esportius catalans:
2.3 Nombre de visites al canal propi de TV a través del web:

300
70.000

3.1 Esportistes catalans internacionals referenciats en el material web elaborat:
Nombre de federacions esportives catalanes que han rebut assessorament
3.2
en elaboració de material per internacionalització de la seva activitat:
4.1
4.2
4.3

20
10

Accions de sensibilització contra el tracte discriminatori a l’esport:
Nombre de nois/noies que participen en formació:
Nombre de nois/noies que participen al projecte INSERsport:

2
10
25
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ANNEX 2. 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.
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