BASES LEGALS
I DE PARTICIPACIÓ

La Fundació
La Fundació Privada Catalana per l’Esport som una entitat privada d’interès
públic sense ànim de lucre, amb domicili a Rambla Guipuzcoa, 23-25 1rB de
Barcelona i CIF G62980248, constituïda el 19 de juliol de 2002 amb el número
1.9992 de protocol i inscrita amb el número 1721 en el Registre de Fundacions de
la Generalitat de Catalunya.
Des de l’any 2002 contribuïm a la promoció de l’esport català, donem suport a
esportistes i a entitats, generem coneixement i debat, donem suport a la gestió
professional de patrocini i potenciem la internacionalització de l’esport català.

Objectius fundacionals
La finalitat fundacional de la Fundació Privada Catalana per a l’Esport,
organitzadora dels Guardons de l’Esport, queda recollida en l’article 5 dels seus
estatuts com segueix:
•

La promoció dels hàbits esportius en el conjunt de la nostra societat, com
a instrument de la millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans i
ciutadanes.

•

La realització de campanyes informatives per difondre i estendre els hàbits
esportius a la nostra societat.

•

El recolzament de la xarxa associativa d’entitats esportives establertes a
Catalunya, com a plataforma de formació de nous esportistes.

•

L’atorgament de premis a persones o entitats en reconeixement de trajectòries
exemplars des del punt de vista dels valors que representa l’esport.

•

La canalització de tota mena d’ajuts provinents de la societat civil i del món
empresarial per a la seva destinació als projectes i actuacions més convenients
per l’assoliment dels fins fundacionals.

•

La internacionalització de l’esport català, a fi d’assolir, a l’exterior, l’adequat
coneixement i reconeixement de la identitat nacional dels esportistes catalans.
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Guardons
La Fundació Privada Catalana per a l’Esport organitza i convoca la 5a edició dels
Guardons de l’Esport 2022, en reconeixement a aquelles persones, entitats i
projectes, que, tant a través de la seva acció directa com també gràcies a la seva
influència o suport, gràcies a l’esport i/o l’activitat física treballen per transformar
positivament la realitat social en el seu entorn més immediat.
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Requisits de participació
Candidatures
Podran presentar la seva candidatura als Guardons de l’Esport 2022 totes
aquelles persones majors de 18 anys i entitats que fins a la data de resolució dels
presents Guardons hagin fet realitat projectes o iniciatives que hagin assolit un
elevat impacte a la societat catalana a través de la promoció de l’activitat física
i/o l’esport, i compleixin amb allò establert en les presents Bases.Els diferents
projectes candidats a la present edició dels Guardons podran impulsar la seva
candidatura per iniciativa pròpia, representats per la persona responsable del
projecte o de l’entitat, o bé a proposta de, com a mínim, una persona membre del
Comitè Avaluador dels Guardons.

Contingut del projecte a presentar:
La presentació del projecte haurà d’integrar:
•

Títol del projecte

•

Identificació de l’entitat, equip o candidat

•

Categoría en què es vol classificar (igualtat d’oportunitats, divulgació, educació
i esport...)

•

Descripció del projecte

•

Objectius

•

Nivell d’àmbit d’impacte (en l’àmbit català, europeu, internacional)

•

A qui es dirigeix

•

Origen del projecte

En cas de que no hi hagi presentats en alguna de les categoríes, el jurat es reserva
el dret a deixar el premi desert i/o proposar candidats.
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Àmbit d’actuació dels projectes presentats:
L’àmbit d’actuació geogràfic així com els beneficiaris dels diferents projectes que
presentin la seva candidatura als Guardons 2020 hauran d’estar necessària i
majoritàriament a Catalunya.

Presentació de candidatures
El període de presentació de candidatures s’iniciarà a les 08:00 h del 9 de maig de
2022 i finalitzarà a les 23:59 h del dia 15 de juliol de 2022.
Per tal de fer una avaluació i objectiva de tots els projectes candidats a la present
edició dels Guardons, caldrà que la persona o l’entitat impulsora de la candidatura
faciliti a la organització via el formulari disponible al lloc web www.guardons.cat
tota la informació del projecte necessària per a la seva avaluació en temps i forma
requerit.
La organització dels Guardons no assumirà cap responsabilitat pel mal
funcionament de la xarxa, problemes informàtics o cap altra mena d’inconvenient
que pugui impedir o retardar l’enviament de la informació relativa als projectes
candidats. Les participacions incompletes o que no compleixin amb les presents
Bases dels Guardons no podran finalment participar-hi.

Condicions de participació
La participació en aquesta convocatòria és gratuïta i implica l’acceptació de les
presents Bases.

Exclusió
No podran participar a la present promoció els menors de 18 anys, els membres
de l’organització, ni aquells projectes i/o entitats que no compleixin els requisits
establerts en aquestes Bases.
La organització es reserva el dret d’eliminar aquelles candidatures que consideri
que no compleix amb els requisits de participació. Així mateix, s’eliminaran
aquelles candidatures que actuïn fraudulentament, que ofereixin informació no
veraç o enganyosa, i aquelles candidatures que es provi que actuen contràriament
als valors fundacionals de la Fundació Catalana per a l’Esport.

Límit de participacions
No hi ha límit de projectes presentats a candidats dels Guardons 2022 per part
d’una mateixa persona o enitat impulsora.
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Categoríes de participació
Igualtat d’oportunitats
Adreçat a aquells projectes que, a través de la pràctica esportiva i/o l’activitat
física, hagin aconseguit millorar substancialment la convivència entre col·lectius,
incrementar els nivells de cohesió social i la convivència en el seu entorn més
immediat, millorar el reconeixement de persones en situació de risc d’exclusió o
fomentar la igualtat entre les persones amb independència de la seva condició
social, origen, raça o religió i potenciar les diferents perspectives socials i garantir
la igualtat d’oportunitats en els projectes presentats.
Preveure i /o anticipar-se per les igualtats d’oportunitats dins les entitats,
col·lectius i en la seva representació a la societat. Fomentar la utilització d’eines en
la co-educació en l’àmbit esportiu o formatiu.

Es valorarà:
– La coherència del projecte presentat en relació la seva basant esportiva,
pedagògica i implementació a la realitat.
– El foment d’un ús integrador i d’igualtats d’oportunitat en diferents col·lectius
vulnerats.
– Capacitat emprenedora i nivell de la dedicació dels emprenedors que hagin fet
realitat projectes o iniciatives.
– Elements transversals (gènere, democràcia interna, sostenibilitat,
desenvolupament europeu, arrelament territorial).
– El foment d’un ús integrador i d’igualtats d’oportunitat en diferents col·lectius
vulnerats.
– Capacitat emprenedora i nivell de la dedicació dels emprenedors que hagin fet
realitat projectes o iniciatives.
– Elements transversals (gènere, democràcia interna, sostenibilitat,
desenvolupament europeu, arrelament territorial).
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Categoríes de participació
Educació i esport de lleure
A la millor iniciativa o projecte educatiu que, a través de la pràctica esportiva de
lleure i l’activitat física, cerqui la formació integral de la persona i la millora de la
qualitat de vida de la ciutadania, especialment del col·lectiu infantil i juvenil.
Mirada de l’esport des d’una educació emocional, desenvolupant habilitats socials
emocionals, i potenciant l’equilibri entre un mateix, la vida i esport. Buscant una
visió holística amb el seu potencial lúdic i el benestar a través d’una transformació
global.
. La contribució a la millora de la qualitat i benestar a través de l’activitat física.
. El foment d’un ús divulgador de valors, en els diferents col·lectius i diaris
. Capacitat emprenedora i nivell de la dedicació dels emprenedors que hagin fet
realitat projectes o iniciatives.
. Fomenta la cultura, l’educació i l’esport per a tothom
. Promoure, dinamitzar i canalitzar el canvi d’actitud dels adults davant dels nens per
millorar les seves condicions de vida.
. Desenvolupar un treball en l’educació no formal i dins del programa esport escolar.
. Elements transversals ( gènere, democràcia interna, sostenibilitat,
desenvolupament europeu, arrelament territorial)

7

Categoríes de participació
Foment i difusió dels hàbits i valors de l’esport
Es valora l’impacte i originalitat d’aquelles iniciatives i projectes de promoció
d’hàbits esportius en el conjunt de la nostra societat, especialment per a la
formació de persones actives entre els col·lectius infantils i tercera edat, com
a instrument essencial de millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans i
ciutadanes.
L’organització premia en aquesta categoria aquelles accions comunicatives
continuades en el temps o aquelles campanyes de comunicació/màrqueting que
hagin destacat per contribuir de manera notable a difondre i a estendre els hàbits
de vida saludables i/o els valors que integra l’esport a la societat.
Es valorarà:
– L’esport escenari social per l’excel·lència, plasmar accions, actituds i experiències.
– Joc net, persones implicades i “fair play.”
– Valors esportius que actuen en el món de l’esport i que al mateix temps són valors
aplicables en la societat on viuen.
– Valors: socioculturals, esportius i personals.
– La contribució a la millora de la qualitat i benestar a través de l’activitat física.
– El foment d’un ús divulgador de valors, en els diferents col·lectius
– Capacitat emprenedora i nivell de la dedicació dels emprenedors que hagin fet
realitat projectes o iniciatives.
– La promoció del desenvolupament d’una cultura: Social, esportiva i col·laborativa.
– Elements transversals (gènere, democràcia interna, sostenibilitat,
desenvolupament europeu, arrelament territorial).
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Categoríes de participació
Esport Català al món
S’atorguen a aquelles iniciatives o projectes realitzades per persones o entitats que
contribueixin a millorar la imatge, presència o reconeixement de l’esport català a
escala internacional, així com a la tasca continuada de construcció de les relacions
de l’esport català i els seus actius i valors a escala internacional
Donar suport a programes de desenvolupament en l’àmbit internacional, potenciar
la capital catalana de l’esport i les ciutats, viles i comunitats europeus de l’esport.

. Impulsar la innovació i estimular la pràctica esportiva a escala de macro
context.
. Potenciar els actius esportius de la nostre societat al món.
. Potenciar polítiques esportives
. La promoció del desenvolupament de l’esport com a eina en
esdeveniments esportius i l’intercanvi internacional.
. Fomentar l’esport en tots els nivells i categories
. La implementació del projecte, la seva repercussió social i esportiva.
. Impacte i projecció del projecte fora de Catalunya
. Elements transversals (gènere, democràcia interna, sostenibilitat,
arrelament territorial)

*En aquesta categoria el jurat podrà proposar i atorgar premis*
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Categoríes de participació
Investigació i recerca
Adreçat a aquells projectes que a través de la recerca i la investigació, hagin
contribuït en la millora de l’activitat física i l’esport amb els seus projectes i treballs,
donant eines per a la millora de les necessitats i demandes, com a
instrument essencial de millora de la qualitat de vida de la nostra societat i
influencia en el teixit esportiu.

La coherència del projecte presentat amb la seva vesant esportiva pedagògica.
El foment d’un ús integrador i d’igualtat d’oportunitats en diferents col·lectius
vulneratts.
Capacitat emprenedora i nivell de la dedicació dels emprenedors que hagin fet
realitat projectes o iniciatives.
Elements transversals (gènere, democràcia interna, sostenibilitat,
desenvolupament europeu, arrelament territorial,…)
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Categoríes de participació
Excel·lència, Innovació i Sostenibilitat
El “Guardó a la Excel·lència, Innovació i Sostenibilitat” és un reconeixement a la
millor pràctica en gestió duta a terme per una organització de l’àmbit de l’esport
català, tenint com finalitat reconèixer les bones pràctiques en gestió de les entitats
que constitueixen el teixit de l’esport català, per tal de fomentar, potenciar i
difondre la gestió excel·lent, innovadora i sostenible.
En el marc d’aquesta convocatòria, s’entén per bona pràctica els “principis,
mesures, mètodes, actuacions o experiències que condueixen a èxits excepcionals,
havent-los reportat avantatges de diferent tipus (econòmiques, esportives,
socials, etc.) de forma constatada”. Les bones pràctiques en gestió són fortaleses
distintives que les nostres organitzacions han desenvolupat al llarg del passat
recent, i es caracteritzen per demostrar resultats positius i sostinguts en els
resultats de l’organització, així com també per utilitzar un conjunt de mesures de
percepció i els seus indicadors de rendiment per determinar el seu èxit.
Els requisits que caracteritzen una Bona Pràctica en Gestió, concretament en
aquest premi, són:
Pertànyer a l’àmbit de la gestió.
Cercar l’excel·lència, la innovació i/o la sostenibilitat.
Estar lligada a l’estratègia de l’organització: estar basada en les necessitats de la
organització o dels seus grups d’interès.
Ser susceptible de ser mesurada o produir un resultat tangible i contrastable.
Tenir impacte directe en els processos i resultats clau de l’organització: ser eficaç i
eficient.
Permetre la possibilitat de transferència a altres àrees o organitzacions.
Ser innovadora i creativa.
Estar documentada.
Es convida a presentar la seva candidatura a totes les organitzacions, públiques
o privades, que hagin implantat una bona pràctica en gestió. Cada organització
podrà presentar més d’una candidatura, segons les bases de la present
convocatòria.
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Avaluació de candidatures
Es constituirà un Comité d’Avaluació que iniciarà el procés de valoració dels
projectes presentats un cop esgotat el termini de lliurament indicat, i procedirà
a l’elecció dels projectes finalment guardonats per a cada categoria, al Comité
correspondrà la decisió reunits en sessió extraordinària.
El Comitè d’Avaluació estarà format pels membres del Patronat de la Fundació
Privada Catalana per a l’Esport, el director de la Fundació Catalana per a l’Esport
i un representat designat per cada entitat/empresa patrocinadora d’aquesta 6a
edició dels Guardons. el Comitè Avaluador dels Guardons escollirà per consens
els millors projectes per cadascuna de les categories possibles de participació.
Per prendre la decisió es tindran en consideració la nformació facilitada per les
mateixes candidatures o per part de l’impulsor de la candidatura, i les informacions
obtingudes sobre el projecte per vies complementaries.
En cas de que no hi hagi presentats en alguna de les categories, el jurat es
reserva el dret a deixar el premi desert i/o proposar candidats. No es valoraran
modificacions ni materials lliurats amb posterioritat al termini establert. El jurat
es reserva el dret de demanar documentació complementària o aclaratoria del
projecte.
En el mes de setembre s’anunciaran els guanyadors dels Guardons al lloc web
guardons.cat i fcesport.cat i a les diferents xarxes socials de la Fundació (Twitter,
Instagram, Facebook). La organització es posarà en contacte directament amb les
persones/entitatsfinalment guardonades a través del correu electrònic facilitat.
En el cas que es produeixi una renuncia al guardó per part de la persona/entitat
seleccionada, o el projecte seleccionat no complís amb alguna de les condicions
establertes en les presents Bases, o la persona/entitat guardonada no respongui
al contacte amb l’organització, tindrà la consideració de reserva respecte del
guardó, en primer lloc el següent projecte participant que hagi obtingut la valoració
del Comitè d’Avaluació com a segon millor projecte d’entre els candidats als
Guardons per la mateixa categoria de participació, i així successivament seguint el
mateix criteri anterior, fins un màxim de dos suplents. Arribat a aquest extrem, es
declararía desert.
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Projectes guardonats
En cap cas els Guardons podran ser objecte de canvi, alteració, compensació en
diners o cessió a tercers a petició del guanyador, ja que el Guardó és nominal,
personal i intransferible.

Dotació econòmica
En aquesta 6a edició dels Guardons de l’Esport d’Alt Impacte Social 2022 no
es contempla l’existència de cap dotació econòmica als projectes finalment
guardonats.

Lliurament dels guardons
La cerimònia d’entrega dels Guardons tindrà lloc a la ciutat de Barcelona en un
acte de reconeixement als projectes guardonats i al conjunt del teixit esportiu i
social català que es celebrarà la segona quinzena del mes de novembre de 2022
(data i lloc pendent de confirmar). La data definitiva de la cerimònia d’entrega dels
Guardons 2022 es farà pública a través dels llocs web guardons.cat i fcesport.cat i
de les xarxes socials de la Fundació (Twitter, Instagram, Facebook).
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Generals
Drets d’imatge
La Fundació Catalana per a l’Esport, com a organitzadora dels Guardons, es
reserva el dret d’utilitzar el nom i/o foto de les persones/entitats guardonades,
així com les dades del projecte presentat amb fins publicitaris en els mitjans de
comunicació que cregui oportuns i sense necessitat d’autorització explícita.
En consideració a l’anterior, l’acceptació del Guardó per part de les persones/
entitats guardonades comporta el consentiment exprés –als efectes del previst
a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la
Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge–, a ésser fotografiats o captats
per qualsevol mitjà d’enregistrament o reproducció de la imatge i el so, i a llur
posterior reproducció divulgació, distribució, comunicació pública o publicació per
qualsevol mitjà, sense dret a compensació. Per tant, la persona/entitat guardonada
de la present edició dels Guardons autoritza a la Fundació Privada Catalana per a
l’Esport per utilitzar publicitàriament el seu nom i imatge en material publicitari On
Line i Off Line relacionat amb els Guardons.

Tractament de dades
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal (LOPD) i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis
de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI), els Participants
queden informats i donen el consentiment exprés a què les seves dades personals,
inclosa la seva imatge, que faciliti durant la participació en els Guardons quedin
incorporades en un fitxer responsabilitat de Fundació Catalana per a l’Esport CIF
número G62980248 i domicili al Carrer de Buenos Aires 56-58 08036 de Barcelona
i es tractin amb la finalitat de gestionar la participació a la present edició dels
Guardons i l’entrega del premi/reconeixement si esdevé finalment guardonat.

Publicació de bases
Les presents Bases estaran a disposició dels Participants als llocs web
guardons.cat i fcesport.cat durant tot el període promocional.

Altres
La organització es reserva la facultat de modificar les dates previstes en aquestes
Bases, perraons organitzatives, de correcte funcionament del Guardons o qualsevol
altre raó que la organització consideri necessària. En tot cas, l’organització
informarà oportunament als participants amb antelació suficient.

14

