
    

    

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES (2022) - Generalitat de Catalunya 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
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El Consell Català de l'Esport ha publicat una 
convocatòria de concessió d’ajuts de concurrència 
competitiva per a entitats gestores d’instal·lacions 
esportives, per fer front a la suspensió i limitació de 
l’obertura al públic el 2022 amb motiu de la 
pandèmia de la COVID-19. 
 

CONVOCATÒRIA 
BASES REGULADORES  
 
Qui pot ser beneficiària? 

• Poden ser beneficiàries, entre d’altres, les 
entitats privades sense finalitat de lucre 
registrades en el Registre d'Entitats Esportives 
de la Generalitat de Catalunya que gestionen 
instal·lacions esportives. 

• Queden excloses també les entitats que 
gestionen únicament instal·lacions esportives 
d'ús exclusiu: escolar, assistencial, sanitari, 
residencial o turístic. 

 
Quina és la quantia dels ajuts? 

• L'import de l'ajut s'estableix en funció del 
nombre de metres quadrats de la superfície dels 
diferents tipus d'espais esportius que conformen 
cada instal·lació esportiva, recollits al Cens 
d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC), 
d'acord amb la seva base metodològica.  

• L'import de l'ajut per a cada instal·lació serà la 
suma dels imports corresponents a cada tipus 
d'espai esportiu que conformin la instal·lació 
d'acord amb els trams i les quanties recollides a 
la taula del punt 4.2 de les bases reguladores. 

• L'import de l'ajut es podrà reduir 
proporcionalment per a cada tipologia 
d'instal·lació a cada convocatòria, en funció de 
l'afectació que estigui determinada en les 
mesures establertes o que es puguin adoptar. 
En el cas que la persona sol·licitant gestioni més 
d'una instal·lació esportiva afectada per la 
suspensió de l'obertura al públic l'import màxim 
de l'ajut és de 250.000 euros. 

 
 

Quin és el període per presentar les sol·licituds? 
Del 17 al 23 de novembre de 2022. 
 

Quina documentació per presentar la sol·licitud? 

• La representació legal de l'entitat o empresa 
sol·licitant han de presentar una única sol·licitud 
d'ajut amb independència del nombre 
d'instal·lacions esportives que gestionin.  

• En la sol·licitud la persona sol·licitant ha de 
detallar de forma individualitzada les 
instal·lacions esportives que gestiona, amb del 
número de referència del CEEC, el nom, 
l'adreça i el municipi, de cadascuna de les 
instal·lacions esportives gestionades.  

• Només en el cas que la instal·lació no estigui 
donada d'alta al CEEC, s'indicarà el nom de la 
instal·lació i la data, anterior a la publicació de la 
convocatòria, en què es va sol·licitar l'alta i que 
consta al correu de resposta automàtica rebut 
en el moment de la sol·licitud al web: 
https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/cer
cador 

• Les sol·licituds s'han de presentar 
telemàticament per mitjà del model normalitzat 
que està a disposició de les persones 
interessades a l'adreça: tramits.gencat.cat 

 
Important  

• L'import de l'ajut s'abonarà en un únic pagament 
a partir del moment en què es resolgui la 
concessió de l'ajut. 

• La concessió d'aquests ajuts no requereix cap 
altra justificació que l'acreditació del compliment 
dels requisits detallats a les bases reguladores 
mitjançant la declaració responsable establerta, 
sens perjudici dels controls que s'efectuïn amb 
posterioritat. 

• Per a més informació, podeu consultar el 
document “INFORMACIÓ GENERAL” i el 
catàleg de preguntes freqüents preparat pel 
Consell Català de l'Esport. 

• Per accedir al Servei de Subvencions de la FAC, 
podeu enviar un correu electrònic a 
ateneus@ateneus.cat o trucar al 932 688 130. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8794/1936761.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8344/1836768.pdf
https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/cercador
https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/cercador
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8344/1836768.pdf
https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/cercador
https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/cercador
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/23118-Ajuts-extraordinaris-i-demergencia-al-sector-esportiu-per-fer-front-a-les-consequeencies-de-la-COVID-19-Programa-1-de-2022?category=
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/secretaria_general_de_lesport/Consell_Catala_Esport/subvencions/ajuts_covid_19_2022/ajuts_covid_19_2022_installacions_infogeneral.pdf
https://esport.gencat.cat/ca/SG_Esport_i_Activitat_Fisica/consell-catala-de-lesport/ajuts-i-subvencions/convocatoria-dajuts-COVID-installacions-esportives-2022

