
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

RESOLUCIÓ PRE/713/2022, d'11 de març, per la qual es modifiquen les bases reguladores del procediment
per a la concessió de subvencions pluriennals per als consells esportius de Catalunya aprovades per la
Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer.

Atesa la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment
per a la concessió de subvencions pluriennals per als consells esportius de Catalunya (DOGC núm. 8069
publicat el 21.2.2020);

Atès 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;

Atesa la Resolució PRE/760/2021, de 16 de març, per la qual es modifica la Resolució PRE/428/2020, de 18 de
febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions pluriennals per als
consells esportius de Catalunya;

Atesa la Resolució PRE/375/2021, de 8 de febrer, per la qual s'aprova el Pla Estratègic d'Esport Escolar de
Catalunya, 2020-2030, que, a partir de 3 eixos vertebradors, proposa 3 àmbits, 11 línies estratègiques i 52
plans d'actuació, que han d'ajudar a impulsar el model d'esport escolar que s'hi descriu, per tal d'oferir al
nostre país un recurs de planificació per aconseguir la màxima participació dels nostres infants i adolescents en
activitats fisicoesportives, la màxima implicació, qualitat i sinergia dels agents implicats per garantir la seva
sostenibilitat, i les propostes més adequades de millora del model d'oferta d'activitats, que contempli
l'adaptació a les diferents etapes de desenvolupament personal i l'atenció territorialitzada;

Atesa la Resolució PRE/2862/2021, de 17 de setembre, per la qual s'estableixen els programes d'esport escolar
de la Generalitat de Catalunya, per al curs 2021-2022, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport Escolar de
Catalunya, 2020-2030;

Atès el que disposa l'article 42.25 de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic;

Vist que, juntament amb altres modificacions de millora de caràcter tècnic de les bases, resulta necessari
incloure altres agents dels Programes d'Esport Escolar entre els destinataris d'aquesta línia de subvencions que
intervenen directament en el desenvolupament del Programa Esport Blanc Escolar;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en
relació amb l'article 93.b) del mateix text normatiu,

Resolc:

1. Modificar el títol de les bases aprovades per la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, que consten al seu
annex I, que queda redactat de la següent manera:

“Annex I

Bases generals reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per al
desenvolupament dels programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya.”

2. Suprimir de la base 1. Objecte de l'annex 1, de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, les paraules
“per als consells esportius de Catalunya”, i afegir l'especificació del final del període del programa 4, i també un
paràgraf que concreti els programes i subprogrames, de forma que queda redactada de la següent manera:
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“L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per a la
gestió i el desenvolupament dels programes definits a les respectives bases específiques de l'annex 2, les
actuacions dels quals s'han de dur a terme dins el període comprès entre l'1 de setembre i el 31 d'agost del
curs que es determini a la convocatòria corresponent, excepte per al programa 4, que finalitzarà el 31 de
maig.

Els programes i subprogrames són:

Programa 1. Suport a la gestió dels consells esportius

Programa 2. Suport al desenvolupament del Pla Català d'Esport a l'Escola (PCEE)

Programa 3. Suport al desenvolupament dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)

Programa 4. Suport al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar (EBE)

4.1. Subprograma d'activitat

4.2. Subprograma de transport”

3. Modificar la base 2 de l'annex 1, de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, que queda redactada de la
següent forma:

“2.1 Poden ser sol·licitants de les subvencions:

a) Pel que fa als programes 1, 2 i 3, els consells esportius de Catalunya.

b) Pel que fa al subprograma 4.1, els consells esportius de les comarques del Pirineu: Alta Ribagorça, Alt
Urgell, Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès, i Val d'Aran.

c) Pel que fa al subprograma 4.2, els consells comarcals del Pirineu: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà,
Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès; i el Conselh Generau d'Aran.

2.2 Els consells esportius sol·licitants de les subvencions, en la data de finalització del termini de presentació de
les sol·licituds, també han de complir els requisits següents:

a) Han d'estar degudament inscrits al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

b) Han de tenir la junta directiva, o òrgan de govern corresponent, degudament inscrita, o inscrit, en el
Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, o en procés de tramitació en l'esmentat Registre.
En aquest últim supòsit, la Junta directiva o òrgan de govern ha d'estar degudament inscrita o inscrit abans de
la resolució de concessió de la subvenció.

c) Han d'haver complert amb les obligacions previstes a l'article 20.3 del Decret 267/1990, de 8 d'octubre, de
regulació dels consells esportius, pel que fa a la comunicació dels comptes davant el Consell Català de
l'Esport.”

4. Afegir a la base 3.1 de l'annex 1 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, el següent apartat:

“k) En cas d'entitats declarades d'utilitat pública, haver complert el deure de presentar, dins del termini
legalment establert, els comptes anuals corresponents al darrer exercici exigible en el moment de la
convocatòria i estar en condicions que puguin estar dipositats els comptes de l'exercici anterior a aquell,
davant l'òrgan competent del Consell Català de l'Esport, d'acord amb l'article 34 de la Llei orgànica 1/2002, de
22 de març, reguladora del dret d'associació, i l'article 5 del Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre
procediments relatius a associacions d'utilitat pública i resta de normativa aplicable.”

5. Modificar de la base 4.1 de l'annex 1 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, una frase, de forma
que la base 4.1 queda redactada de la manera següent:

“4.1 Es consideren despeses subvencionables aquelles relacionades directament amb la realització de les
actuacions previstes en el pla d'actuació presentat, que resultin estrictament necessàries i es realitzin en el
termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent. 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
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constin com a subvencionables a la Guia de justificació de subvencions disponible a Tràmits gencat
(tramits.gencat.cat) i a EACAT (eacat.cat).”

6. Modificar la base 4.5 de l'annex 1 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, la qual queda redactada
de la manera següent:

“4.5 No comportarà reducció automàtica de la quantia de la subvenció atorgada el fet que es produeixi una
desviació pressupostària màxima del 20% entre el cost inicialment pressupostat (consignat a la sol·licitud) i el
cost final acreditat de l'activitat subvencionada, sempre i quan es garanteixi que l'objecte i la finalitat de la
subvenció s'han acomplert.

La quantia de la subvenció atorgada es reduirà automàticament si es produeix una desviació pressupostària
superior al 20% i igual o inferior al 40% entre el cost inicialment pressupostat (consignat a la sol·licitud) i el
cost final acreditat de l'activitat subvencionada, sempre i quan es garanteixi que l'objecte i la finalitat de la
subvenció s'han acomplert. Aquesta reducció automàtica de la subvenció atorgada serà per un percentatge
igual al percentatge de desviació pressupostària que s'hagi produït.”

7. Modificar la base 5.1 de l'annex 1 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, que queda redactada de la
següent manera:

“5.1 La subvenció del programa 4 de l'annex 2 podrà ser objecte d'una convocatòria separada de la resta de
programes.

Cada entitat interessada ha de presentar una única sol·licitud que inclogui els diferents programes objecte de
cada convocatòria, segons formulari normalitzat.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis de la documentació annexa a què es refereix la base 7 es
poden obtenir a l'adreça Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).

En aquesta mateixa adreça també es poden obtenir els models normalitzats de la documentació requerida
d'acord amb les bases 10, 11 i 16.

En el cas que la persona sol·licitant sigui un ens local aquesta documentació es trobarà a l'extranet de les
administracions catalanes (EACAT), a l'adreça eacat.cat.”

8. Afegir un paràgraf a la base 5.2 de l'annex 1 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, que queda
redactada de la següent manera:

“5.2 Les sol·licituds i la resta de tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts s'han de presentar
únicament per via telemàtica a través del portal Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) del Departament de la
Presidència, utilitzant el sistema de signatura electrònica, de conformitat amb l'Ordre PRE/5/2017, de 12 de
gener, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió d'ajuts i
subvencions de concurrència pública del Consell Català de l'Esport.

Els ens locals han de presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de l'EACAT, a l'adreça eacat.cat.”

9. Modificar la base 7 de l'annex 1 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, que queda redactada de la
següent manera:

“7. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud de subvenció:

En el cas dels consells esportius:

a) Formulari normalitzat de la sol·licitud de subvenció, que incorpora les declaracions que s'indiquen a la base
3.

b) Pla d'actuació on consti la previsió d'actuacions d'acord amb la informació que consta a l'aplicació
informàtica o qualsevol altre sistema vigent.

c) Últim pressupost d'ingressos i despeses de cada programa aprovat per l'entitat o, en cas que encara no
s'hagi aprovat, avantprojecte de pressupost previst per presentar a l'Assemblea (Model normalitzat disponible
a Tràmits gencat (tramits.gencat.cat)).
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d) En cas que l'import sol·licitat sigui superior a 10.000,00 euros, formulari normalitzat de comunicació relativa
a les retribucions dels òrgans de direcció o administració.

En el cas dels ens locals:

a) Formulari normalitzat de la sol·licitud de subvenció, que incorpora les declaracions que s'indiquen a la base
3.

b) Pressupost d'ingressos i despeses del programa aprovat per l'entitat (Model normalitzat disponible a l'EACAT
a l'adreça eacat.cat).

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanyi la
sol·licitud de subvenció deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia
audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció,
sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la
concessió.

La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades
que s'hi contenen o es declaren.”

10. Afegir un paràgraf a la base 10.3 de l'annex 1 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, que queda
redactada de la següent manera:

“10.3 L'òrgan instructor examina les sol·licituds presentades a l'empara de la convocatòria corresponent i ha de
requerir les entitats que han presentat una sol·licitud amb defectes esmenables, amb manca de documentació
preceptiva o amb documentació inexacta o defectuosa, perquè esmenin els defectes o aportin la documentació
que hi manca, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la llista
d'entitats que han d'esmenar o completar la seva sol·licitud al Tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, accessible des de la Seu electrònica (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació
substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Així mateix, aquesta llista es pot consultar a través
de la pàgina web esport.gencat.cat, sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans
electrònics.

Les entitats han de presentar la documentació que els sigui requerida en resposta als requeriments de
documentació pels mitjans electrònics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).

Els ens locals han de donar resposta als requeriments per EACAT (eacat.cat).”

11. Afegir un paràgraf a la base 11.2 de l'annex 1 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, que queda
redactada de la següent manera:

“11.2 Les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar la documentació que els
sigui requerida per l'òrgan instructor, d'acord amb allò establert en la base 11.3, en el termini màxim de 10
dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional de concessió, al
Tauler electrònic de la Generalitat accessible des de la Seu electrònica (tauler.gencat.cat). La proposta de
resolució provisional ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

Dins del mateix termini, les entitats sol·licitants poden presentar al·legacions pels mitjans electrònics de
Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), que s'estudiaran en el moment de resoldre.

Els consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran poden presentar les al·legacions per EACAT (eacat.cat).”

12. Afegir un paràgraf a l'apartat a) de la base 15.1 de l'annex 1 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de
febrer, que queda redactat de la següent manera:

“a) El primer, una bestreta inicial del 80% de l'import total de la subvenció concedida que s'efectuarà amb
càrrec al pressupost corresponent a l'any natural de concessió de les subvencions, per a la qual no s'exigeixen
garanties, i que es tramita a partir de la concessió de la subvenció.

Aquest primer pagament, en concepte de bestreta, no es pot tramitar quan els beneficiaris de les subvencions
tinguin deutes pendents amb el Consell Català de l'Esport per revocació de subvencions en període executiu o
no ateses en període voluntari, sempre que aquestes no estiguin ajornades, fraccionades o s'hagi acordat la
seva suspensió amb ocasió de la impugnació de la corresponent resolució de revocació.
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En el cas dels consells comarcals, el pagament no es pot tramitar quan no hagin complert amb les obligacions
de tramesa de documentació economicofinancera d'acord amb el que estableix la Llei municipal i de règim
local, i l'article 145 bis del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.”

13. Modificar la base 15.3 de l'annex 1 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, que queda redactada
de la següent manera:

“15.3 L'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social de l'entitat
beneficiària ha de realitzar-se per part de l'òrgan instructor abans de dictar-se la proposta de resolució de
concessió, segons allò que estableix l'article 14.1 apartat e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.”

14. Afegir un paràgraf a la base 16.1 de la Resolució PRE/428/2020, que queda redactada de la següent
manera:

“16.1 Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions han 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, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions i de
conformitat amb el que preveu aquesta base. Les despeses a justificar s'han d'haver realitzat en el període
indicat a la base 1 i han de ser degudament validades per qui exerceix la representació legal de l'entitat.

En tot cas, es considerarà despesa realitzada aquella que hagi estat efectivament pagada com a molt tard el
dia 31 de juliol per al programa 4, i el dia 31 d'octubre per als programes 1, 2 i 3 (2 mesos després del final del
període d'activitat indicat a la base 1).”

15. Modificar la base 16.2 de la Resolució PRE/428/2020, que queda redactada de la següent manera:

“ 16.2 Les entitats han de presentar la documentació justificativa del 100% de les activitats de cadascun dels
programes previstos, descrita en aquesta base 16, com a màxim fins al 31 de juliol de l'any de la convocatòria
en el cas del programa 4, i com a màxim fins al 31 d'octubre de l'any de la convocatòria en el cas dels
programes 1,2 i 3.

Excepcionalment, en cas de no haver efectuat el pagament de les bestretes establertes a la base 15.1.a) i c)
abans de l'últim mes del període de justificació establert al paràgraf anterior, les entitats podran presentar la
documentació justificativa del 100% de les activitats de cadascun dels programes previstos, com a màxim fins
a un mes després de la data de pagament de la corresponent bestreta.”

16. Modificar la base 16.3 de la Resolució PRE/428/2020, que queda redactada de la següent manera:

“16.3 Les modalitats de justificació de les subvencions són les següents:

A) Modalitat de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, exigible per a les subvencions
concedides als consells esportius per un import total inferior a 30.000 euros.

B) Modalitat de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditoria, exigible per a les subvencions
concedides als consells esportius per un import total igual o superior a 30.000 euros.

C) Modalitat de compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa, exigible per a les subvencions
concedides als ens locals.”

17. Afegir l'apartat C) a la base 16.4 de la Resolució PRE/428/2020, que queda redactat de la següent manera:

“C) En la modalitat de compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa, exigible per a les
subvencions concedides als ens locals caldrà aportar, amb caràcter general, la documentació següent:

1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, activitat o projecte subvencionat, en què
s'indiquin les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, en què consti:
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a) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor o creditora, número de
la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau,
la data de pagament.

b) Una declaració responsable de la persona titular de la intervenció o secretaria intervenció amb el contingut
mínim següent:

- Que l'import de la subvenció (identificació de l'actuació subvencionada) ha estat registrat en la comptabilitat.

- Que la relació de despeses que s'adjunta a la declaració responsable correspon a actuacions subvencionables,
justificades mitjançant factures o altres documents comptables de valor probatori equivalent, i que han estat
efectuades i pagades dins dels terminis establerts en la convocatòria de la subvenció i les bases reguladores.

- Que l'objecte subvencionat ha estat executat d'acord amb les bases reguladores de la subvenció i la
normativa aplicable.

- Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació subvencionada.

- Que la documentació original acreditativa de les despeses realitzades es troba a disposició de l'òrgan
concedent, de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.”

18. Modificar la base 16.5 de la Resolució PRE/428/2020, que queda redactada de la següent manera:

“16.5 En tots els casos, els comptes justificatius amb aportació de justificants de despesa es presentaran
d'acord amb els models d'impresos fixats a la Guia de justificació de subvencions.

La Guia de justificació de subvencions, així com també els formularis normalitzats de la documentació
requerida en aquesta base, es poden obtenir a través de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) i a EACAT
(eacat.cat).”

19. Suprimir del títol del Programa 1 (de 0 a 1.800 punts) Suport a la gestió dels consells esportius dels
Programes de les bases específiques de l'annex 2 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, l'incís “(de 0
a 1.800 punts).”

20. Suprimir del títol del Programa 2 (de 0 a 2.800 punts) Suport al desenvolupament del Pla Català d'Esport a
l'Escola (PCEE) dels Programes de les bases específiques de l'annex 2 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de
febrer, l'incís “(de 0 a 2.800 punts).”

21. Suprimir del títol del Programa 3 (de 0 a 4.000 punts) Suport al desenvolupament dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya (PCEE) dels Programes de les bases específiques de l'annex 2 de la Resolució
PRE/428/2020, de 18 de febrer, l'incís “(de 0 a 4.000 punts).”

22. Suprimir del títol del Programa 4 (de 0 a 400 punts) Suport al desenvolupament del programa Esport Blanc
Escolar (EBE) dels Programes de les bases específiques de l'annex 2 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de
febrer, l'incís “(de 0 a 400 punts).”

23. Modificar l'apartat 2 del Programa 1: Suport a la gestió dels consells esportius dels Programes de les bases
específiques de l'annex 2 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, que queda redactat de la següent
manera:

“-2 Criteris de valoració

En la valoració es tindrà en compte el 25% de la suma de la puntuació resultant de la valoració dels programes
2 i 3 establerts en aquestes bases.”

24. Modificar el primer paràgraf de l'apartat 2 del Programa 2: Suport al desenvolupament del Pla Català
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d'Esport a l'Escola (PCEE) dels Programes de les bases específiques de l'annex 2 de la Resolució PRE/428/2020,
de 18 de febrer, que queda redactat de la següent manera:

“-2 Criteris de valoració

En la valoració es tindran en compte paràmetres relatius al nombre i tipologia dels centres del PCEE, al
nombre de centres de major complexitat socioeconòmica, i els serveis que els presta el consell esportiu, així
com la realització d'activitats intercentres de promoció esportiva, la formació dels agents, el servei de préstec
de material esportiu i didàctic, l'impuls de nous projectes adients als objectius del programa, d'acord amb allò
que estableix el Pla Estratègic de l'Esport Escolar a Catalunya 2020-2030 i la Resolució per la qual s'estableixen
els programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya vigent, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport
Escolar de Catalunya 2020-2030. També es tindrà en compte l'impacte de l'activitat del consell esportiu envers
el PCEE, tant a nivell esportiu, com social, educatiu i de salut.”

25. Modificar el paràgraf b) de l'apartat 2 del Programa 2: Suport al desenvolupament del Pla Català d'Esport a
l'Escola (PCEE) dels Programes de les bases específiques de l'annex 2 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de
febrer, que queda redactat de la següent manera:

“b) Nombre i tipologia de centres del Pla Català d'Esport a l'Escola amb complexitat socioeconòmica: de 0 a
1.500 punts.”

26. Modificar el primer paràgraf de l'apartat 2 del Programa 3: Suport al desenvolupament dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya (JEEC) dels Programes de les bases específiques de l'annex 2 de la Resolució
PRE/428/2020, de 18 de febrer, que queda redactat de la següent manera:

“-2 Criteris de valoració

En la valoració es tindran en compte paràmetres relatius a l'organització i potenciació de les activitats
esportives locals i comarcals, segons les orientacions que emanen del Pla Estratègic de l'Esport Escolar a
Catalunya 2020-2030 i la Resolució per la qual s'estableixen els programes d'esport escolar de la Generalitat de
Catalunya vigent, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya 2020-2030, com per exemple: la
potenciació de les activitats esportives continuades, i de caràcter poliesportiu en les etapes d'iniciació esportiva,
la potenciació de la participació i del joc net en els sistemes de puntuació i classificació; el foment de
l'adquisició d'hàbits saludables; l'accessibilitat dels col·lectius amb majors dificultats socioeconòmiques;
l'adaptació a les necessitats dels col·lectius amb menor índex de pràctica fisicoesportiva (noies de secundària,
infants, adolescents i joves nouvinguts, amb risc d'exclusió social, i/o amb discapacitat). També es tindrà en
compte l'impacte de l'activitat del consell esportiu envers els JEEC, tant a nivell esportiu, com social, educatiu i
de salut.”

27. Modificar el paràgraf f) de l'apartat 2 del Programa 3: Suport al desenvolupament dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya (JEEC) dels Programes de les bases específiques de l'annex 2 de la Resolució
PRE/428/2020, de 18 de febrer, que queda redactat de la següent manera:

“f) Interès social, esportiu, educatiu, i de salut, i organització del Concurs Cultural Esportiu dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya: de 0 a 150 punts.”

28. Modificar l'apartat 1 del Programa 4: Suport al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar (EBE)
dels Programes de les bases específiques de l'annex 2 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, que
queda redactat de la següent manera:

“-1 Objecte

Aquest programa té per objecte atendre les necessitats derivades del desenvolupament del programa Esport
Blanc Escolar, destinat a la promoció dels esports d'hivern en l'àmbit escolar (esquí alpí, esquí de fons i surf de
neu –snowboard-) entre l'alumnat de les escoles de la comarca, d'acord amb els paràmetres establerts per la
SGEAF i la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, en col·laboració amb el Departament d'Educació.

No es podran imputar a aquest programa despeses indirectes o de gestió.

4.1 Subprograma d'activitat: l'objecte d'aquest subprograma és atendre les necessitats derivades del
desenvolupament de les activitats de neu.
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4.2 Subprograma de transport: l'objecte d'aquest subprograma és atendre les necessitats derivades del
transport de l'alumnat i el professorat, des dels centres educatius a les estacions d'esports d'hivern on es
desenvolupen les activitats, i el seu retorn.”

29. Modificar l'apartat 2 del Programa 4: Suport al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar (EBE)
dels Programes de les bases específiques de l'annex 2 de la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, que
queda redactat de la següent manera:

“-2 Criteris de valoració

Subprograma 4.1

En la valoració es tindran en compte paràmetres relatius al nombre d'alumnes i de centres educatius
participants en el programa, i també l'import de les beques i ajuts concedits, i l'atenció d'alumnat amb
necessitats educatives especials, amb una puntuació de 0 a 2.000 punts:

   a) Per cada alumne/a participant en el programa: 1,76 punts

   b) Per cada centre educatiu participant en el programa: 5 punts

   c) Per cada ajut concedit: 0,25 punts

   d) Per cada alumne/a amb NEE: entre 4 i 10 punts

   e) Per cada alumne/a participant a la Graduació de Neu: 0,35 punts

Subprograma 4.2

En la valoració es tindran en compte paràmetres relatius a la distància dels centres educatius a les estacions
d'esquí de cada modalitat, al nombre d'alumnes transportats, i al nombre de sessions de cada modalitat
esportiva, amb una puntuació de 0 a 1.000 punts:

   a) Per cada quilòmetre/autocar recorregut: 0,03 punts.”

Aquesta Resolució té efectes a partir de l'endemà de la seva data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el
mateix òrgan que l'ha dictada o, directament, davant la persona titular del Departament de la Presidència, en
el termini d'un mes des de l'endemà de la seva data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esplugues de Llobregat, 11 de març de 2022

Anna Caula i Paretas

Presidenta del Consell Català de l'Esport

(22.074.017)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8628 - 17.3.20228/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22074017-2022




