Febrer de 2021

Ajuts extraordinaris per afectacions
de la Covid-19 al sector esportiu
Concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions
econòmiques i socials que es puguin produir al sector de l'activitat física i l'esport, com a
conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l'any 2021

Programa 1

Programa 2

Entitats gestores d'instal·lacions
esportives

Entitats organitzadores de
competicions esportives oficials
d'àmbit català, federat i escolar

Qui pot demanar l'ajut

Qui pot demanar l'ajut

- Entitats privades sense finalitat de lucre
registrades en el Registre d'Entitats
Esportives de la Generalitat de
Catalunya que gestionen instal·lacions
esportives.
- Empreses que gestionen instal·lacions
esportives d'acord amb l'epígraf 967.1
(Instal·lacions esportives) o l'epígraf
967.2 (Escoles i serveis de
perfeccionament de l'esport).
- Universitats catalanes que siguin
gestores d'instal·lacions
esportives.

Condicions
Presentació d'una declaració
responsable, declarant el compliment
dels requisits que apareixen a les
bases, entre els quals destaquem:
Ser titular de la gestió de la instal·lació esportiva

La instal·lació ha d'estar recollida al Cens
d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC)

Complir les obligacions i no incórrer en els
supòsits de prohibició, així com estar al
corrent del compliment de les obligacions
tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les
obligacions davant la Seguretat Social

- Federacions esportives catalanes i
unions esportives de clubs registrades
en el Registre d'Entitats Esportives de
la Generalitat de Catalunya.
- Consells esportius registrats en el
Registre d'Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya.

Condicions
Presentació d'una declaració
responsable, declarant el compliment
dels requisits que apareixen a les
bases, entre els quals destaquem:
Estar registrades en el Registre d'Entitats
Esportives de la Generalitat de Catalunya

Complir les obligacions i no incórrer en els
supòsits de prohibició, així com estar al
corrent del compliment de les obligacions
tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les
obligacions davant la Seguretat Social
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Programa 1
Entitats gestores d'instal·lacions esportives
Quantia del ajuts
Càlcul de l'ajut corresponent a cada
instal·lació (la quantitat total és la suma de
l'ajut de cada tram)

Trams de superfície total dels espais esportius de la instal·lació (en m2)

Tipus d'espais esportius que composen la
instal·lació

Fins a 200

Fins a 400

Fins a 800

Fins a 1.600

Mes de 1.600

Vasos de piscines cobertes
(vasos en recintes tancats amb coberta fixa o
mòbil)

4.000 €

8.000 €

16.000 €

24.000 €

32.000 €

Sales esportives i especialitzades
(sales d'activitats dirigides, equipades, fitnes,
etc.)

3.000 €

6.000 €

12.000 €

18.000 €

24.000 €

Altres espais en recinte tancat
(pavellons, pistes de pàdel, galeries de tir,
rocòdroms, etc.)

2.000 €

4.000 €

8.000 €

12.000 €

16.000 €

Espais a l'aire lliure
(pistes, camps, àrees d'activitat esportiva, etc.)

1.000 €

2.000 €

4.000 €

6.000 €

8.000 €

Procediment de concessió
Concurrència competitiva, atenent en primer lloc les instal·lacions que no hagin rebut ajut
en l'anterior convocatòria 2020 i, en segon lloc, la resta de peticions.
Els ajuts de les instal·lacions que ja la van rebre a la primera convocatòria es poden reduir
si l'import total dels ajuts supera la disponibilitat pressupostària assignada. La possible
reducció es farà restant a cada un del ajuts assignats inicialment la part proporcional que li
correspongui del prorrateig de l'escreix entre tots ells.
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Programa 2
Entitats organitzadores de competicions esportives oficials d'àmbit
català, federat i escolar
Quantia del ajuts
Càlcul de l'ajut per nombre de llicències

Import

Tram

Entre 20 i 1.499 llicències, ambdues incloses

25.000 €

1

Entre 1.500 i 5.999 llicències, ambdues incloses

60.000 €

2

Entre 6.000 i 12.999 llicències, ambdues incloses

100.000 €

3

Entre 13.000 i 49.999 llicències, ambdues incloses

200.000 €

4

Entre 50.000 i 99.999 llicències, ambdues incloses

450.000 €

5

Igual o més de 100.000 llicències

700.000 €

6

Procediment de concessió
Concurrència competitiva. Els ajuts de les entitats es poden reduir si l'import total dels ajuts
supera la disponibilitat pressupostària assignada. L'import d'aquesta possible reducció es
farà restant a cada un dels ajuts assignats inicialment la part proporcional que li
correspongui del prorrateig de l'escreix entre tots ells.
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Programes 1 i 2
Presentació de sol·licituds
El termini de presentació és de 5
dies hàbils des de la publicació de
la convocatòria.

Tramitació electrònica
Les sol·licituds, amb les declaracions,
s'hauran de presentar telemàticament,
per mitjà del formulari normalitzat a
l'adreça Tràmits gencat
(tramits.gencat.cat), amb identificació i
signatura electrònica de la persona
jurídica sol·licitant.

Verificació i justificació
No requereix cap altra justificació que l'acreditació del compliment dels requisits detallats
mitjançant la declaració responsable.
Es farà un pla de verificació per comprovar el compliment dels requisits establerts, posterior
al pagament i durant l'exercici pressupostari següent (verificació per mostreig).
Si es detecta qualsevol incompliment de les condicions de l'ajut o aportació de dades
errònies, la persona beneficiària restarà sotmesa al procediment de reintegrament de
subvencions regulat en el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Com a conseqüència de l'actuació de comprovació o en el marc del procediment de control,
si l'òrgan concedent o la Intervenció General aprecien la concurrència d'algun motiu
d'infracció, hauran d'instar l'inici del procediment sancionador.

Per a més informació,
https://esport.gencat.cat/ca/contacte/

