SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA 2020

FAQS:
1.

Quines llicències he de acreditar?
Si són llicencies federatives, cal demanar un certificat a la federació corresponent que
indiqui quin és el nombre d’esportistes federats a 31/10/2019 que siguin menors
d’edats (és a dir nascuts després de 31/10/2001). Per les persones amb discapacitat,
com és habitual aquest límit s’amplia dos anys, pel que es comptabilitzaran federats
nascuts abans del 31/10/1999.
Si són llicències del CEEB (Consell de l’Esport Escolar de Barcelona), cal tramitar el
corresponent certificat a través de l’aplicatiu Play off (programa de gestió de llicències)
seguint els següents passos:
1.- seleccionar el curs escolar 2019/2020
2.- filtre estat: llicències tramitades
3.- filtre data de naixement: nascuts després del 31/10/2001 (a excepció de les persones
amb discapacitat, on s’amplia la data fins al 31/10/1999)
Consultar la pagina 50 del PDF explicatiu.

2.

Què passa si la meva temporada esportiva comença al
Gener?
Cal aplicar el mateix criteri de la pregunta anterior. En la fase de sol·licitud en cap
moment s’està demanant la despesa en llicències, només cal facilitar el número de
llicències actives (número d’esportistes) del període esmentat, amb independència de
quan s’inicia la temporada.

3.

I si els/les esportistes amb llicència les gestiona la meva
entitat però es tramiten en nom de l’escola o d’una altra
entitat?
Les llicències federatives o del CEEB només poden ser titularitat d’una entitat. Si aquesta
entitat presta el servei a partir d’una altra entitat (situació força sovint en el cas de la
gestió de l’esport escolar on una AFA cedeix la gestió a un club esportiu), aquesta entitat
gestora pot presentar a la convocatòria aquestes llicències, sempre i quan l’entitat
titular del servei no ho faci.

Oficina de l’Esport de Barcelona Av. Estadi 40, 08038 Barcelona
672 21 34 09 - assessoramentesportiu@bcn.cat

SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA 2020

4.

Les persones amb discapacitat també han de ser menors
d’edat?
No, les persones amb diversitat funcional poden incloure’s en el registre de llicències si
van néixer després del 31/10/1999. Caldrà presentar, juntament amb els certificats de
la/es federació/ns o del CEEB el corresponent certificat de discapacitat.

5.

Puc optar a la subvenció si no tinc esportistes federats o
competint al CEEB?
Sí, l’article 4 de les bases especifica molt clarament què:
Tenen la condició de beneficiàries de la subvenció les entitats sense ànim de lucre que el
seu objecte social sigui la pràctica i el foment de l’activitat física i l’esport; que ho facin
de forma directa i continuada per a persones menors d’edat; i que tinguin la seva seu
social a la ciutat de Barcelona.
En qualsevol cas però, les entitats que compleixin els requisits anteriors, però no tinguin
llicències esportives, podran presentar-se a la subvenció aportant informació de la resta
de barems de puntuació (despeses de lloguer en espais esportius i mitjana de
treballadors en el mes d’octubre de 2019).
En aquest cas caldrà aportar la descripció de les activitats amb menors d’edat,a qui va
adreçada, on es realitza , durant quin període i algun document comunicatiu que recolzi
l’activitat desenvolupada de forma continuada.

6.

Quins lloguers puc acreditar per a la sol·licitud de la
subvenció?






NO
Instal·lació municipal
Instal·lació municipal de gestió privada
Instal·lació pròpia (IBI)
Espais complementaris com
magatzems o oficines
Instal·lacions esportives de fora de la
ciutat

SI





Instal·lació privada
INEFC o qualsevol instal·lació de la
Generalitat, Diputació o altres
administracions que no siguin
titularitat de l’Ajuntament de
Barcelona
Instal·lació d’escoles, ja siguin de
titularitat pública, privada o
concertada
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7.

Si estem fent servir dues instal·lacions esportives, una
municipal i l'altra de la Diputació, podem optar a la
subvenció?
Sí, no és excloent. En aquest cas només caldrà presentar les factures del període de la
instal·lació que NO és de titularitat municipal ni tampoc de cap tipus d’instal·lació
ubicada fora de la ciutat de Barcelona.

8.

Si la factura del lloguer ja està presentada en subvenció
ordinària ho puc tornar a presentar?
Sí, es podrà tornar a presentar per aquesta subvenció extraordinària.

9.

Si no tinc despeses de lloguer perquè la instal·lació és
propietat de l’entitat puc presentar altres conceptes com, per
exemple, l’IBI?
No, en aquesta subvenció extraordinària només s’acceptaran les factures
corresponents al lloguer d’instal·lacions esportives que no siguin de titularitat
municipal.

10. On puc trobar la formació gravada i la documentació per
sol·licitar la subvenció?
A través d’aquest enllaç: https://cutt.ly/TgHrC9V

11. Quin és l’horari d’atenció de l’oficina de l’esport de
Barcelona?
Mentre que duri el període de sol·licitud d’aquesta subvenció l’horari d’atenció
telefònica serà el següent:
De dilluns a divendres de 9:00 h a 13:00 h i de 15:00 h a 19:00 h
Divendres de 9:00 h a 14:00 h
O bé per correu electrònic a: assessoramentesportiu@bcn.cat
Un cop finalitzat el període de sol·licitud de la subvenció l’Oficina de l’Esport de
Barcelona tornarà a l’horari habitual del servei.
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12. Quin document necessito per acreditar la meva plantilla de
treballadors?
Informe: “Plantilla media de trabajoadores en situació de alta” emès per la Tesoreria
General de la Seguridad Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
del període de 1-10-2019 al 31-10-2019.

13. Els treballadors subcontractats els puc acreditar?
No, l’informe: Plantilla media de trabajadores en situació d’alta, només informa del
personal contractat laboralment per l’entitat. No contempla les subcontractacions,
autònoms, voluntaris o altres figures que puguin donar algun tipus de servei o fer algun
tipus de tasca a l’entitat.

14. Les Federacions Esportives poden presentar-se a la
convocatòria?
L’article 4 de les bases estableix què:
Queden excloses d’aquesta convocatòria les organitzacions que no siguin entitats sense
ànim de lucre, que no incloguin al seu objecte social la pràctica i el foment de l’activitat
física i l’esport i que no s’adrecin a menors d’edat així com les Federacions Esportives
(excepte les d’esports per a persones amb diversitat funcional que sí que són
beneficiàries): Federació Catalana d’esports per a Cecs (FCECS), Federació Catalana
d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), Federació Catalana
d’Esport Adaptat (FCEDF), Federació Esportiva Catalana Paralítics Cerebrals (FECPC) i
Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC).

15. Amb quin document he de començar la tramitació?
Amb el document Instancia Normalitzada que trobareu en aquest enllaç a l’apartat
Documentació.
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001418

16. Què és el model de transferència?
El model de transferència és el document a través del qual les entitats sol·licitants
informen del número compte bancari on l’entitat vol que l’ingressin la subvenció en cas
que aquesta sigui favorable.
Els podeu trobar en aquests enllaços:
Català: https://w9.bcn.cat/tramits/factures/Peticio_trans_bancaria_cat.pdf
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Castellà: https://w9.bcn.cat/tramits/factures/Peticio_trans_bancaria_cas.pdf

17. Si ja hem rebut alguna subvenció de l’Institut Barcelona
Esports hem d’aportar novament el model de transferència?
No cal, sempre i quan no s’hagi canviat el número de compte.

18. Com saber si s’ha fet bé el tràmit?
Un cop finalitzat el tràmit, és a dir, després d’emplenar el formulari (consultar pàg. 35 de
la presentació), després de pujar els documents acreditatius necessaris (consultar pàg.
40 de la presentació) i un cop confirmades les dades i signat el formulari (consultar pàg.
43 de la presentació), caldrà signar el procés de forma digital.
Un cop feta aquesta signatura, si el tràmit s’ha fet de forma correcta ha de sortir un
missatge en el que es confirma que el tràmit s’ha fet de forma correcta. Seguidament al
missatge apareixerà el número de referència del tràmit i seguidament un botó per
descarregar els documents resultants. (consultar pàg. 45 de la presentació)

19. Que fer si em dona error la plataforma al pujar la
documentació?
Durant el període de sol·licitud de la convocatòria el tràfic és intens i pot haver-hi errors
de connexió puntuals. Si es dona aquesta situació us aconsellem que feu el tràmit en un
altre moment o que utilitzeu el navegador Internet Explorer.
En qualsevol cas cal que tingueu present què el límit del sistema és:
 Màxim 10 arxius PDF o TIF
 Màxim 5 MB de capacitat
Per evitar haver de pujar més de 10 arxius us recomanem que consulteu el tutorial de la
pàgina 57 de la presentació (DIGITALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ). Si tot i així heu de
presentar més informació de la que el sistema accepta per volum d’arxius o per pes dels
mateixos inicieu un altre tràmit fent referència al número de registre del primer tràmit.
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