
27 de Novembre de 2020

Subvenció per a entitats gestores
d'instal·lacions esportives

Estar al corrent de les obligacions 
tributàries davant l’Estat i la Generalitat de 
Catalunya

Les instal·lacions no poden ser d'ús 
exclusiu docent, residencial o turístic

Que la instal·lació estigui inclosa
al Cens d'Equipaments
Esportius de Catalunya (CEEC) o presenti
la fitxa d'alta al Cens en el moment de la 
sol·licitud

Quines condicions
s’han de complir

Concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la suspensió de 
l’obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a 
conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19

Qui pot demanar l'ajut

- Entitats registrades al Registre 
d'Entitats Esportives de la 
Generalitat de Catalunya que 
gestionen instal·lacions esportives 

- Les empreses gestores 
d’instal·lacions esportives 
donades d’alta als epígrafs 967.1 
(Instal·lacions esportives) i/o 967.2 
(Escoles i serveis de 
perfeccionament de l’esport).

Complir amb les obligacions que 
determinen les bases reguladores, 
mitjançant una declaració de 
responsable, entre les quals es 
troben:

Finalitat de l’ajut

Fer front a la suspensió de 
l’obertura al públic de les 
instal·lacions esportives a 
Catalunya com a conseqüència de 
la crisi sanitària durant el mes de 
novembre, decretada pel Govern 
mitjançant la resolució 
SLT/2700/2020, de 29 d'octubre i 
prorrogada amb la resolució 
SLT/2875/2020, de 12 de novembre.  

Ser titular de la gestió d’una instal·lació
en servei acreditada documentalment 
(concessió, contracte, etc.)

Qui no pot demanar l'ajut

- Ens locals
- Persones jurídiques participades 

en més d'un 50% per capital 
públic 

- Autònoms 

Activem l’esport
esport.gencat.cat/desconfinament

https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/cercador
https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/equipaments/alta-equipament
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Presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de 
sol·licituds és des de dilluns 30 de 
novembre a les 12h fins a 
divendres 4 de desembre a les 
23.59h.

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.

Quantia dels ajuts

L’ajut consisteix en una aportació única per sol·licitant, en funció dels metres quadrats de la 
superfície dels espais esportius de la instal·lació. Consulteu tota la informació sobre el vostre 
espai esportiu al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC).

En el cas que el 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.

Vas/os piscina 
coberta Import

Sí 50.000 €

No 20.000 €

9.000 €

Sí 30.000 €

No 12.000 €

5.000 €

Sí 10.000 €

2.000 €

No 4.000 €

Nombre de metres quadrats

Superfície superior a 1.500 m2 d’espai esportiu cobert

Superfície superior a 1.500 m2 d’espai esportiu cobert

Superfície superior a 1.500 m2 d’espai esportiu descobert

Superfície entre 400 i 1.500 m2 d’espai esportiu cobert

Superfície entre 400 i 1.500 m2 d’espai esportiu cobert

Superfície entre 400 i 1.500 m2 d’espai esportiu descobert

Superfície inferior a 400 m2 d’espai esportiu cobert 

Superfície inferior a 400 m2 d’espai esportiu descobert

Superfície inferior a 400 m2 d’espai esportiu cobert

Activem l’esport
esport.gencat.cat/desconfinament

tramits.gencat.cat
https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/cercador
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Pagament

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

Procediment de concessió

Concurrència competitiva, en funció 
de la superfície de m2 d'espai 
esportiu. Les sol·licituds 
s'ordenaran de menor a major 
superfície.

Verificació i justificació

No requereix cap altra justificació que l'acreditació del compliment dels requisits 
detallats mitjançant la declaració responsable.

Es realitzarà un pla de verificació per comprovar el compliment dels requisits
establerts, posterior al pagament i durant l'exercici pressupostari següent.

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/

Activem l’esport
esport.gencat.cat/desconfinament

https://esport.gencat.cat/ca/contacte/

