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Divendres, 6 de juny de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Secretaria Jurídica

ANUNCI

Per resolució de la Presidència de l'organisme autònom local Institut Barcelona Esports, de data 3 de juny de 2014, s'ha 
procedit  a  l'aprovació  inicial  de  les  bases  per  a  l'homologació  per  al  reconeixement  qualitatiu  de  les  entitats 
organitzadores d'activitats esportives adreçades a infants i joves fora d'horari escolar i per a la participació en la gestió 
dels ajuts destinats a la pràctica de l'esport, les quals s'exposen al públic en compliment del que preveu l'article 124 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, durant un període de 20 dies hàbils. Finalitzat  aquest termini i  sense que s'hagin 
presentat al·legacions, es consideraran aprovades definitivament.

BASES PER A L'HOMOLOGACIÓ PER AL RECONEIXEMENT QUALITATIU DE LES ENTITATS ORGANITZADORES 
D'ACTIVITATS  ESPORTIVES  ADREÇADES  A  INFANTS  I  JOVES  FORA  D'HORARI  ESCOLAR  I  PER  A  LA 
PARTICIPACIÓ EN LA GESTIÓ DELS AJUTS DESTINATS A LA PRÀCTICA DE L'ESPORT.

I. PREÀMBUL.

A Barcelona hi  ha  un  ampli  ventall  d'organitzacions  de  l'àmbit  de  l'esport  i  del  lleure  que  dissenyen,  gestionen  i  
produeixen activitats esportives fora de l'horari escolar durant tot el curs acadèmic, amb la finalitat de promoure l'esport,  
la salut i l'aprenentatge en un marc d'acció planificat i participatiu.

A aquests efectes, és voluntat de l'Institut Barcelona Esports, en endavant IBE, la creació d'un procés d'homologació o 
reconeixement qualitatiu en el què podran participar les organitzacions -entitats, associacions, federacions, empreses de 
serveis,  AMPA,  etcètera.-  (d'ara  en  endavant  entitats  organitzadores)  que  ho  desitgin  i  que  organitzin  i  ofereixin 
aquestes activitats a la ciutadania. La participació en el procés d'homologació, organitzat per l'IBE, resta sotmesa al 
compliment dels requeriments i condicions que s'estableixen en aquestes bases.

El reconeixement de l'homologació de les entitats organitzadores comportarà la difusió de la seva oferta d'activitats 
esportives a través dels mitjans de què disposi l'IBE i l'Ajuntament, com també la seva inclusió dins el sistema d'ajuts a  
les famílies per a la participació en les esmentades activitats. En cap cas aquesta homologació tindrà cap efecte o 
reconeixement jurídic més enllà de l'establert expressament en aquestes bases.

Les entitats que voluntàriament participin i obtinguin el reconeixement de la homologació, el mantindran per un termini 
indefinit, però en tot cas subjecte al manteniment i acreditació dels requisits establerts en aquestes bases en els terminis 
que s'estableixin, sens perjudici de l'eficàcia temporal que puguin tenir els actes i instruments específics d'aplicació o 
desplegament que s'estableixin.

II. CLÀUSULES.

Clàusula 1.- Objecte de l'homologació.

Són objecte d'homologació les entitats organitzadores d'activitats esportives fora d'horari escolar que adrecen la seva 
oferta als infants i joves de la ciutat de Barcelona d'acord amb la normativa vigent i pel propi mercat regulador del sector 
esportiu i del lleure. L'oferta esportiva d'aquestes entitats haurà de reunir un conjunt de característiques d'organització,  
gestió, accessibilitat i continguts establertes en aquestes bases.

Clàusula 2.- Finalitat de l'homologació.

L'homologació té l'objectiu de garantir uns mínims de qualitat de les entitats organitzadores en les activitats susceptibles 
de ser subvencionades per a la pràctica esportiva adreçades a infants i joves fora de l'horari escolar que hagin estat 
identificades com aquelles que, a través de les seves activitats, col·laboren a la cohesió social, la qualitat de vida i el  
benestar de la ciutadania de Barcelona. C
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Clàusula 3.- Suport a l'accessibilitat.

En aquest sentit, totes les activitats que realitzin les entitats homologades han de ser integradores, per la qual cosa 
s'hauran de fer efectius els mitjans per la participació de tots els infants amb independència de les seves condicions 
físiques, psíquiques o sensorials. Cas que l'infant presenti unes necessitats d'atenció específiques, l'IBE donarà suport a 
l'entitat  organitzadora mitjançant  els  serveis  d'assessorament  i  de formació contemplats  dins la  mesura de govern 
"L'esport inclou".

L'IBE fomentarà la participació dels infants interessats en l'oferta, independentment de la capacitat econòmica de la 
seva família. Per això, activarà un sistema d'ajuts econòmics adreçats a les unitats familiars de la ciutat de Barcelona  
que puguin justificar la necessitat d'un suport econòmic. Les característiques d'aquests ajuts econòmics, com també els 
requisits i procediment per accedir-hi s'establiran a les bases i convocatòria corresponents.

Clàusula 4.- Marc normatiu de referència.

Les presenta bases es fonamenta en les previsions normatives següents:

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL).

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 
(TRLMRLC).

Llei 22/1998, de 30 de desembre, Carta Municipal de Barcelona.

Decret 179/1995, de 13 de juny de Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya (ROAS), pel 
que fa al règim jurídic dels convenis de col·laboració que poden subscriure els ens locals.

Llei  Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i  el  Real Decret  1332/1994, de 20 de juny, de protecció de dades de 
caràcter personal.

Decret 137/2003, de 10 de juny de la Generalitat de Catalunya, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en  
les quals participen menors de 18 anys.

Llei 14/2010, de 27 de maig, de protecció del menor a Catalunya.

Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d'escoles d'educadors en el lleure infantil i juvenil.

Ordre BSF/196/2013, de 2 d'agost, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitors i de 
directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil.

Ordre, de 17 d'octubre de 1995, per la qual es crea el Cens general d'entitats d'educació ambiental de Catalunya.

Llei 38/1991, de 30 de desembre (i el seu reglament), sobre instal·lacions juvenils destinades a activitats educatives 
amb infants i joves.

Decret 102/2010, de 3 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'autonomia dels centres educatius de Catalunya.

Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i habitatges d'ús turístic.

Decret 56/2003, de 4 de febrer, i Ordre PRE/361/2004, de 6 d'octubre, que regula les activitats físicoesportives que es 
duen a terme al medi natural.

Lleis 20/1985, de 25 de juliol, i 10/1991, de 10 de maig, i Llei 8/1998, de 10 de juliol, de prevenció i assistència en 
matèria de substàncies que poden generar dependència.

Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries envers el tabaquisme.

Decret 225/1996, de 12 de juny, pel qual es regula la formació en atenció sanitària immediata.

Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, i la 
seva modificació per mitjà dels Decret 165/2001, de 12 de juny.
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Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d'incendis forestals.

Decret 168/1994, de 30 de maig i 210/1995, d'11 de juliol, pel qual s'estableix la reglamentació de les agències de 
viatges.

Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions 
de consum.

Reial Decret 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors.

Llei 22/2010, de 20 de juliol, Codi de consum de Catalunya.

Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.

Llei 3/2008, de 23 d'abril d'exercici de les professions de l'esport.

Clàusula 5.- Característiques de les activitats.

Per tal de ser homologada, les activitats que organitzi una entitat organitzadora han de contemplar els principis i valors 
següents:

• Ser d'educació en l'esport, engrescadores i divertides, mitjançant la promoció esportiva i l'aprenentatge;

• Fonamentar-se en valors socials com el pluralisme i respecte per a qualsevol creença o orientació, el civisme, la 
solidaritat, el respecte i la protecció del medi ambient, la convivència, l'altruisme, les actituds i els hàbits saludables i el 
consum responsable;

• Ser accessibles, integradores i obertes a totes les famílies empadronades a Barcelona;

• Estar explicitades a través d'una programació planificada, organitzada, ben definida i segura;

• Treballar continguts equilibrats, integradors i adients a la franja d'edat dels infants i joves als quals s'adrecen;

• Disposar d'una dotació de recursos materials i infraestructurals adient i suficient per al desenvolupament dels seus 
continguts;

• Tenir una durada de tot el curs acadèmic.

Clàusula 6.- Destinataris de les activitats.

Els destinataris de les activitats esportives fora de l'horari escolar organitzades per les entitats homologades seran 
infants i joves d'entre 6 i 18 anys empadronats a la ciutat de Barcelona.

Clàusula 7.- Organització de les activitats.

Les  entitats  homologades  per  l'Institut  Barcelona  Esports  mitjançant  aquestes  bases  seran  les  promotores  de  les 
activitats  esportives fora de l'horari  escolar,  i  totes les responsabilitats  per a l'organització,  el  desenvolupament,  la 
seguretat  i  el  seguiment  d'aquestes  activitats  seran exclusivament  seves,  ja  sigui  en equipaments  municipals  com 
privats. Sens perjudici del suport municipal que l'Institut Barcelona Esports o l'Ajuntament pugui realitzar per a la difusió i 
publicitat de les activitats.

L'entitat homologada podrà delegar la realització de les activitats a una entitat capacitada, mitjançant el corresponent 
contracte o compromís per escrit de prestació de serveis i/o conveni de col·laboració.

Clàusula 8.- Requisits de les entitats per a la seva homologació.

Les entitats organitzadores participants en el procés d'homologació han de reunir aquests requisits generals:

• El seu objecte social ha de tenir relació amb l'àmbit de l'esport, l'educació i/o el lleure. C
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• Els seus principis s'han de basar en els valors positius del pluralisme i la coeducació i el respecte per a qualsevol 
creença.

• Han de ser coneixedores de l'entorn social i comunitari referent dels infants participants.

• Han de ser expertes en l'organització d'activitats i en el desplegament de metodologies pròpies de l'educació esportiva 
i en el lleure o bé amb capacitat per cedir la seva gestió a organitzacions especialitzades, reconegudes i solvents.

Clàusula 9.- Obligacions de les entitats homologades.

Les entitats reconegudes com homologades hauran de complir les condicions següents:

•  Designar  un interlocutor-  implicat  en  la  tramitació  i  seguiment  del  procediment  -  per  participar  en  les reunions i 
sessions formatives que organitzi l'Ajuntament o l'IBE en relació a la seva oferta d'activitats esportives.

• Col·laborar en les accions de control de qualitat dutes a terme per l'Ajuntament o per l'IBE.

• Fer-se càrrec de la informació i de les inscripcions a les activitats que organitza.

• Difondre les activitats, incorporant la frase "Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona", tot fent servir la imatge 
específica que designi l'Ajuntament.

• Facilitar la informació relativa a la seva oferta d'activitats esportives i mantenir-la actualitzada mitjançant la pàgina web 
wwww.plaesportescolarbcn.cat/admin.

•  Organitzar  reunions prèvies al  desenvolupament  de l'activitat  amb els  pares,  les mares o tutors  dels  inscrits  per 
informar-los de la programació, les normes, l'equip de monitors, les instal·lacions, etcètera.

• Demanar el carnet de vacunació actualitzat dels infants, com a forma de garantir una millor protecció de la salut de tots 
els infants participants.

• Disposar de fulls de reclamacions per als usuaris.

• Respondre en tot moment per qualsevol demanda o greuge que sobre l'activitat puguin fer les persones responsables 
dels participants o l'Ajuntament mateix.

• Facilitar, cas que comptin amb participants beneficiaris d'ajut econòmic, la relació dels mateixos dins els terminis que 
s'estableixin.

Clàusula 10.- Obligacions de l'IBE.

Per tal de facilitar a la ciutadania l'obtenció d'una informació que li permeti conèixer l'oferta de les entitats homologades i  
optar per aquella/es activitat/s més adient/s als seus interessos i  necessitats,  l'IBE durà a terme les actuacions de 
comunicació següents:

• Difusió d'un producte informatiu específic de ciutat que inclogui les activitats esportives de les entitats homologades.

• Informació a l'usuari del conjunt de l'oferta de cada districte i de la ciutat a través de les Oficines d'Atenció Ciutadana i  
del telèfon 010.

• Desenvolupament de les accions publicitàries complementàries que es considerin adients.

En relació al sistema d'ajuts a les famílies, l'IBE estarà obligat a proveir les entitats organitzadores dels formularis de 
sol·licitud d'ajut.
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Clàusula 11.- Confidencialitat de protecció de dades de caràcter personal.

Les entitats organitzadores homologades s'obliguen al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, en relació amb les dades personals a les 
quals tinguin accés durant la vigència d'aquesta homologació.

III. PROCEDIMENT D'HOMOLOGACIÓ.

1. Per tal de donar compliment al principi de publicitat,  lliure concurrència i igualtat d'oportunitats, l'IBE publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província les presents bases, com també els anuncis i terminis de resolució de les convocatòries  
anuals d'homologació per tal que totes aquelles entitats que desitgin l'homologació tinguin la possibilitat sol·licitar-la.

2. Les entitats que desitgin obtenir l'homologació prevista en aquestes bases hauran de presentar un sol·licitud amb 
declaració responsable d'acord amb el model de l'Annex I incorporat a aquestes bases. Aquesta sol·licitud podrà ser 
presentada per via telemàtica mitjançant el web que es determini o de forma presencial a qualsevol registre d'entrada de 
documents de l'Ajuntament de Barcelona.

3. Els requisits tècnics que han de complir i acreditar les entitats organitzadores per ser homologades són:

•  Disposar  de  direcció  pedagògica  (coordinadors/es  o  càrrecs  equivalents  responsables  de  la  revisió  tècnica  i 
pedagògica de les activitats) amb la titulació mínima requerida per la Llei d'exercici de professions de l'esport.

• Disposar d'un projecte esportiu on es reflecteixin les característiques principals de l'entitat i el seu ideari.

• Disposar d'una programació de les activitats al llarg del curs escolar d'acord amb els objectius plantejats i que s'ajusti a 
les pautes recomanades per l'IBE.

• Complir la ràtio recomanada del nombre màxim de participants a càrrec d'un/a monitor/a que s'explicitarà a cada 
convocatòria d'homologació.

• Comptar amb assegurança de responsabilitat civil i d'accidents.

4. La documentació presentada per les entitats serà examinada per una comissió tècnica presidida per la gerència de 
l'IBE, assistida pel director/a de Promoció i Esdeveniments esportius de l'IBE, per tècnics de l'IBE i un/a tècnic/a en 
representació dels Districtes, que elevarà una proposta per tal que la regidora de l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i  
Esports emeti la resolució definitiva de cada sol·licitud en el termini màxim d'un mes a comptar des de la data de 
finalització de la convocatòria.

La relació d'entitats organitzadores que hagin obtingut l'homologació serà publicada al BOP i al web municipal.

IV. DOCUMENTACIÓ.

En els  terminis  que estableixi  la  convocatòria  anual,  s'establirà  l'obligació  de  presentar,  per  via  telemàtica  al  web 
www.plaesportescolabcn.cat/admin, la documentació relativa als aspectes tècnics següents:

1. Responsable de la direcció pedagògica de les activitats i còpia de la seva titulació.

2. Projecte esportiu de l'entitat.

3. Exemple de programació per cada tipologia d'activitat esportiva que ofereixi l'entitat.

4. Dades de participació de cada activitat i número monitors responsables.

5. Número de pòlissa i rebut de les corresponent assegurances de responsabilitat civil i accidents, o en el seu cas,  
autorització per a la consulta de l'existència d'aquestes cobertures.
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També es permetrà la presentació presencial d'aquesta documentació a qualsevol registre municipal.

Un cop dictada i publicada la resolució d'homologació, les entitats, previ requeriment de l'IBE, hauran de presentar, en el 
termini que s'estableixi, la documentació següent a qualsevol registre municipal:

1. NIF o DNI del representant de l'entitat.

2. CIF de l'entitat.

3. Estatuts i/o l'Acta de constitució de l'entitat.

4. Inscripció al registre d'entitats esportives de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.

5. Si l'Ajuntament ja disposa de la totalitat dels documents anteriors vigents, declaració responsable de vigència de la 
documentació.

6.  Cas  que  escaigui,  acord  de  cessió  de  la  gestió  entre  l'entitat  organitzadora  i  l'entitat  gestora  de  les  activitats  
esportives.

7. Domiciliació bancària.

8. Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autorització a l'IBE per treure els 
certificats.

ANNEX 1.

 FORMULARI DE SOL·LICITUD I DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL RECONEIXEMENT D’ENTITAT
 ORGANITZADORA HOMOLOGADA 

 Dades de l'entitat

 Nom de l'entitat organitzadora:

 Pàgina web:

 Adreça:

 Codi postal: Districte:

 Correu electrònic:

 Telèfons de contacte:

 Representant de l'entitat:

 Càrrec:

En/Na ............................................................, amb DNI ...................... en nom de l'entitat que represento,  SOL·LICITA 
participar en el procés d'homologació que l'Institut Barcelona Esports ha convocat amb la finalitat de garantir la qualitat 
de l'oferta esportiva fora d'horari escolar i formar part del sistema d'ajuts a les famílies per a la pràctica de l'esport dels  
seus fills/filles en les convocatòries de subvencions que aquest organisme autònom local de l'Ajuntament de Barcelona 
aprovi.

Que, cas que li sigui reconeguda l'homologació, l'entitat que represento  ACCEPTA les obligacions, requeriments i/o 
condicions que s'estableixen en les bases d'homologació.

Així  mateix,  DECLARO que l'entitat  a  la  qual  represento,  compleix  els  requisits  establerts  a  les bases  del  procés 
d'homologació i que es detallen a continuació: C
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Marqueu amb una "X"

 Disposa d'una persona a càrrec de la direcció pedagògica de les activitats que compleix els requisits
 de titulació establerta a la Llei d'exercici de les professions de l'esport

 Disposa d'un Projecte esportiu educatiu d'entitat

 Disposa de la Programació de les activitats que organitza

 Respecta les ràtios de monitoratge / participants establertes per l'Ajuntament de Barcelona

 Disposa d'una assegurança de Responsabilitat Civil i d'accidents en vigor

A Barcelona, (data)                                                              Segell de l'entitat

Barcelona, 5 de juny de 2014
El secretari delegat, p. d. 2/2/2013, Miquel Benito López
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