
SÍNTESIS DIARIA

RESOLUCIÓ  PRE/392/2021,  de  12  de  febrer,  per  la  qual  s'aproven  les  bases 
reguladores per a la 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. (DOGC 18-02-2021)

La situació de pandèmia generada per la COVID-19 ha provocat una situació d'excepcionalitat  
en molts sectors, la qual cosa requereix un desplegament continu de mesures extraordinàries 
de  caràcter  social  i  econòmic.  El  sector  de  l'esport  no  n'ha  estat  aliè  i  alguns  dels  seus  
operadors estan patint greument els efectes de la pandèmia.

Mitjançant  l'Acord del  Govern de 20 d'octubre de 2020,  el  Govern ha adoptat  mesures en 
determinats àmbits econòmics com són els de la restauració, l'estètica, la bellesa i el comerç,  
amb la finalitat de pal·liar els efectes produïts per les mesures restrictives dictades en ocasió  
del brot epidèmic de la pandèmia generada per la COVID-19.

A l'apartat segon de l'Acord del  Govern esmentat es disposa que els departaments podran 
adoptar  qualsevol  altra  mesura  amb  la  mateixa  finalitat  en  relació  amb  les  afectacions 
econòmiques i socials que es puguin produir com a conseqüència de l'evolució de la pandèmia.
Ja durant  el  passat  any 2020,  l'evolució  de la  pandèmia va  requerir  que la  Generalitat  de 
Catalunya hagués d'adoptar des del punt de vista de la salut pública mesures dirigides a la 
contenció del brot que varen tenir una incidència directa en totes aquelles activitats, com les  
esportives,  que  requereixen  mobilitat  personal  i  contacte  social,  i  que  varen  implicar  la 
suspensió de l'obertura al públic d'algunes instal·lacions esportives. Per intentar pal·liar-ne les 
conseqüències, el Decret llei 43/2020, de 17 de novembre, va habilitar el Consell Català de 
l'Esport  per  a  la  convocatòria,  tramitació  i  resolució  d'una  línia  d'ajuts  extraordinaris  i 
d'emergència per fer-hi front.

Aquesta línia d'ajuts extraordinaris es va instrumentar pel Consell Català de l'Esport mitjançant 
la  Resolució  PRE/3046/2020,  de  25  de  novembre,  per  la  qual  s'aprovaven  les  bases 
reguladores, i mitjançant la Resolució PRE/3069/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obria 
la convocatòria per a la seva concessió. L'objecte d'aquestes dues resolucions era pal·liar les 
afectacions  econòmiques i  socials  com a  conseqüència  de les  mesures  establertes  per  la 
Resolució  SLT/2700/2020,  de  29  d'octubre,  i  per  la  Resolució  SLT/2875/2020,  de  12  de 
novembre.

Malgrat l'anterior, l'evolució de la crisi sanitària fa preveure que l'afectació a l'activitat esportiva 
s'hagi de perllongar al llarg del temps, sense que es pugui fer una previsió fonamentada de la  
seva superació, i no només en relació amb la suspensió o limitació de l'obertura al públic de  
determinades  instal·lacions  esportives,  sinó  també  amb  l'ajornament  o  suspensió  de 
competicions esportives d'àmbit català.

Per aquest motiu, i amb l'habilitació legal de l'esmentat Decret llei 43/2020, de 17 de novembre,  
així com de les potestats de foment de l'esport a tots els nivells derivades del Decret legislatiu 
1/2000,  de  31  de juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Text  únic  de la  Llei  de l'esport,  és necessari  
mitjançant  aquesta  Resolució  l'establiment  de  les  bases  que  regulin  l'atorgament  d'ajuts 
extraordinaris al sector de l'esport per fer front a la situació de pandèmia per la COVID-19.

Aquestes bases donen cobertura normativa a aquelles línies d'ajuts extraordinaris que pugui 
dotar el Govern de la Generalitat per al 2021, i per als programes que recullen en el seu annex, 
amb la finalitat d'afavorir la sostenibilitat econòmica del sector de l'esport i de l'activitat física a  
Catalunya,  contribuir  al  manteniment  i  a  la  continuïtat  de  la  seva  activitat,  i  pal·liar  les 
afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en aquest àmbit com a conseqüència 
de les mesures que s'hagin d'adoptar per raons de salut pública en el context de la pandèmia  
de la COVID-19.

D'altra banda, en data 19 de març de 2020 la Comissió Europea va publicar la Comunicació 
(2020/C  91  I/01)  per  la  qual  adopta  el  Marc  temporal  relatiu  a  les  mesures  d'ajut  estatal  
destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19.
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La Comissió Europea ha publicat quatre modificacions d'aquest Marc temporal en data 3 d'abril, 
8 de maig, 29 de juny i 13 d'octubre de 2020, i a la secció 2.7.1 de la Decisió de la Comissió 
Europea SA. 57019 (2020/N) –Espanya- Segon Marc Temporal Nacional d'ajuts d'estat per a la 
contenció de l'actual brot de COVID-19, permet atorgar quantitats limitades d'ajuts en forma de 
subvenció,  bestreta  reemborsable,  avantatge  fiscal,  garanties,  préstecs  i  participacions  de 
capital sempre i quan el valor nominal de totes les mesures, sumades, no excedeixi de 800.000 
euros per  persona sol·licitant.  Aquesta Decisió  va  ser  modificada el  22  d'octubre  de 2020 
mitjançant la Decisió SA. 58778, la qual autoritza a aplicar el Marc Temporal Nacional fins al 30 
de juny de 2021.

De  conformitat  amb  la  Llei  4/2020,  del  29  d'abril,  de  pressupostos  de  la  Generalitat  de 
Catalunya per al 2020, i  el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els 
criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, 
mentre  no entrin  en  vigor  els  del  2021;  el  Text  refós de la  Llei  de finances públiques  de  
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter 
bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reglament que la 
desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 
de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, els articles 92.3 i  
93.b) del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
 
Resolc:
 
−1 Aprovar les bases reguladores per a la 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.
 
−2 Aquesta Resolució produeix efectes l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la  
Generalitat de Catalunya.
 
Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que l'ha dictada o, directament, davant  
la  persona titular  del  departament  competent  en matèria  d'esports  i  d'activitat  física,  en  el 
termini d'un mes des de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat  
de Catalunya,  d'acord amb l'article  76 de la  Llei  26/2010,  del  3  d'agost,  de règim jurídic  i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
Esplugues de Llobregat, 12 de febrer de 2021
 
Gerard Martí Figueras i Albà
President del Consell Català de l'Esport
 
Annex 1
Bases reguladores per a la 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.
 
1. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer 
front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en el 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.
 

2. Programes
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S'estableixen els programes següents:
-1 Per a entitats gestores d'instal·lacions esportives l'obertura al públic de les quals s'hagi vist  
suspesa o limitada.

-2  Per  a  entitats  organitzadores  de competicions esportives  oficials  d’àmbit  català,  a  nivell  
federat (excloses les professionals) i escolar, la celebració de les quals s’hagi vist ajornada.
 
3. Persones beneficiàries

3.1 Poden ser beneficiàries del programa 1 les entitats gestores de les instal·lacions esportives 
en servei censades al Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC) i afectades per la 
suspensió o limitació de l'obertura al públic següents:

a) Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d'Entitats Esportives 
de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.
b)  Les  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) de 
les  tarifes  i  la  instrucció  de  l'Impost  d'Activitats  Econòmiques,  aprovades  pel  Reial  decret 
legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
c) Les universitats catalanes que siguin gestores d'instal·lacions esportives.

3.2 Poden ser beneficiaris del programa 2:

a) Les federacions esportives  catalanes i  les unions esportives de clubs,  registrades en el  
Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
b) Els consells esportius, registrats en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya.

3.3  Queden  excloses  com  a  beneficiaris  d'aquests  ajuts  els  ens  locals  de  Catalunya;  les 
persones  jurídiques  participades  en  més  d'un  50%  per  capital  públic,  a  excepció  de  les 
universitats, en el seu cas; i els professionals i treballadors autònoms.

3.4 Queden excloses també les persones o entitats que gestionen únicament instal·lacions 
esportives d'ús exclusiu: escolar, assistencial, sanitari, residencial o turístic.
 
4. Quantia dels ajuts

4.1 L'ajut consisteix en una aportació única per persona sol·licitant i convocatòria.

4.2 Per al programa 1, 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 següent:
 

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 diferents tipus 
d'espais de la instal·lació

Tipus d'espai que composen la instal·lació Fins a 
200 m2

Fins a 
400 m2

Fins a 
800 m2

Fins a 
1.600 m2

Mes de 
1.600 m2

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 €

Altres espais a l'aire lliure, excepte piscines fora de 
temporada (pistes, camps, àrees d'activitat esportiva, 

1.000 € 2.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000 €
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etc.)

 
 
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.

4.3 Per al programa 2, l'import de l'ajut s'estableix en funció del nombre de llicències esportives,  
dels esportistes, informades en el Pla d'Actuació presentat al Consell Català de l'Esport l'any 
2020, en els termes següents:
 
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 6000 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

 
4.4 La quantia de l'ajut, juntament amb altres quanties limitades d'ajut que hagi percebut la 
persona sol·licitant conforme a la secció 2.7.1 de la Decisió SA. 56851, modificada per les 
decisions SA. 57019 i SA. 58778, que aprova el Marc Temporal Nacional d'ajuts d'estat per a la 
contenció de l'actual  brot  de COVID-19 (que correspon a la  secció 3.1  del  Marc Temporal 
europeu), no pot superar 800.000 euros per persona sol·licitant, considerant totes les quanties 
limitades  d'ajut  ja  sigui  en  forma  de  subvencions  directes  o  bé  bestretes  reemborsables, 
avantatges  fiscals,  garanties,  préstecs  o  capital,  que  li  hagin  estat  atorgats  per  qualsevol  
administració pública de l'Estat (central, autonòmica o local).
 
5. Requisits per obtenir la condició de persona beneficiària

Mitjançant la signatura i  presentació d'una declaració responsable, les persones sol·licitants 
hauran de declarar que compleixen els requisits següents:

5.1 Per al programa 1:

a) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi en data 31 de desembre de 2019, de 
conformitat amb la definició inclosa a l'article 2, apartat 18, del Reglament (UE) núm. 651/2014 
de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts 
compatibles  amb  el  mercat  interior  en  aplicació  dels  articles  107  i  108  del  Tractat  de 
Funcionament de la Unió Europea (DOUE L 187, de 26.6.2014).
Les  petites  empreses  i  microempreses  podien  estar  en  situació  de crisi  en  la  data  abans 
esmentada, sempre i quan no estiguessin en un procediment concursal i no haguessin rebut un 
ajut de salvament (ajut encara no tornat) o un ajut de reestructuració (i continuïn sotmeses al  
pla de reestructuració).

b) No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la 
Comissió  Europea que hagi  declarat  un ajut  percebut il·legal  i  incompatible amb el  mercat  
interior.

c) Ser titular de la gestió d'una instal·lació esportiva.

La instal·lació s'ha de trobar en servei, ha d'estar recollida al CEEC, i la seva obertura al públic 
s'ha d'haver vist directament suspesa o limitada durant l'any 2021 per mesures de salut pública 
adoptades per les autoritats competents en el context de la situació de pandèmia generada per  
la COVID-19.
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Les  dades  bàsiques  d'aquestes  instal·lacions  són  consultables  al  cercador  d'instal·lacions 
esportives  del  CEEC  a  la  pàgina  web  del  Consell  Català  de  l'Esport,  a 
l'enllaç https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/cercador.  El  número  de  referència 
assignat a cada instal·lació pel CEEC és el codi que caldrà indicar en la sol·licitud d'ajut per 
poder  identificar  la  instal·lació  esportiva  que  la  motiva,  així  com l'adreça,  el  municipi  i  la 
superfície total dels diferents espais esportius afectats per la suspensió o limitació d'activitats.

d) En el cas de les empreses que gestionen instal·lacions esportives, estar donades d'alta a 
l'epígraf  967.1  (Instal·lacions  esportives)  o  a  l'epígraf  967.2  (Escoles  i  serveis  de 
perfeccionament de l'esport) de les tarifes i la instrucció de l'Impost d'Activitats Econòmiques, 
aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.

e) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona 
beneficiària de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

f) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts en els articles 
90.bis i 92.bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

g) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i 
les obligacions davant la Seguretat Social.

h) En el cas que disposi d'una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, donar 
ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de 
treballadors/ores, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article  
42.1 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió 
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre; el Reial decret 364/2005, 
de 8  d'abril,  que regula  el  compliment  alternatiu  amb caràcter  excepcional  de  la  quota  de 
reserva a favor de les persones treballadores amb discapacitat, i el Decret 86/2015, de 2 de 
juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en 
empreses  de  50  o  més  persones  treballadores  i  de  les  mesures  alternatives  de  caràcter 
excepcional al seu compliment.

i) No haver estat sancionades, mitjançant resolució ferma, per la comissió d'una infracció greu 
en matèria d'integració laboral de persones discapacitades o molt greu en matèria de relacions 
laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de  
conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel 
Reial  decret  legislatiu  5/2000,  de 4  d'agost,  o,  si  han estat  sancionades,  hagin  aplicat  les 
mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

j) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb 
aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral 
entre homes i dones, respectant allò que estableix l'article 45 i la disposició transitòria dotzena 
de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, i l'article 36  
de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

k) En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans que 
s'utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i 
per intervenir-hi en llurs centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb 
la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

l)  No  haver  estat  objecte  de  sancions  administratives  fermes  ni  de  sentències  fermes 
condemnatòries per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó 
de sexe o de gènere, d'acord amb el que estableix l'article 11.1 de la Llei 17/2015, de 21 de  
juliol.
m)  Disposar  d'un  sistema  d'organització  i  de  gestió  de  la  prevenció,  d'acord  amb  la  Llei  
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, de 
17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; i la Llei 54/2003, de 12 
de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
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n) Quan les activitats que es duen a terme en les instal·lacions esportives objecte d'aquests  
ajuts  comportin  contacte  habitual  amb  menors,  disposar  de  les  certificacions  legalment 
establertes, o comprometre's a fer la comprovació oportuna, per acreditar que el personal que 
desenvolupa aquestes activitats no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, 
l'exhibicionisme i  la  provocació  sexual,  la  prostitució  i  l'explotació  sexual  i  la  corrupció  de 
menors,  així  com per tràfic d'éssers humans, d'acord amb l'article  13.5 de la  Llei  orgànica 
1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

o) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de  
gener, de política lingüística.

p) En el cas de fundacions i associacions no esportives, haver adaptat els estatuts segons la 
disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de  
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

q) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del  
protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per 
la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

r) En el cas d'associacions esportives d'utilitat pública, haver complert el deure de presentar els 
comptes anuals davant l'òrgan competent del Consell Català de l'Esport, d'acord amb l'article  
34 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i l'article 5 del  
Reial  decret  1740/2003,  de  19  de  desembre,  sobre  procediments  relatius  a  associacions 
d'utilitat pública i resta de normativa aplicable.

s)  Que  l'entitat  gestora  disposi  de  la  llicència  o  comunicació  ambiental  preceptiva  per 
desenvolupar l'activitat esportiva a la instal·lació.

5.2 Per al programa 2:

a) No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la 
Comissió  Europea que hagi  declarat  un ajut  percebut il·legal  i  incompatible amb el  mercat  
interior.
b) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona 
beneficiària de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
c) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts en els articles 
90.bis i 92.bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
d) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i 
les obligacions davant la Seguretat Social.
e) En el cas que disposi d'una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, donar 
ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de 
treballadors/ores, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article  
42.1 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió 
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre; el Reial decret 364/2005, 
de 8  d'abril,  que regula  el  compliment  alternatiu  amb caràcter  excepcional  de  la  quota  de 
reserva a favor de les persones treballadores amb discapacitat, i el Decret 86/2015, de 2 de 
juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en 
empreses  de  50  o  més  persones  treballadores  i  de  les  mesures  alternatives  de  caràcter 
excepcional al seu compliment.
f) No haver estat sancionades, mitjançant resolució ferma, per la comissió d'una infracció greu 
en matèria d'integració laboral de persones discapacitades o molt greu en matèria de relacions 
laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de  
conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel 
Reial  decret  legislatiu  5/2000,  de 4  d'agost,  o,  si  han estat  sancionades,  hagin  aplicat  les 
mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
g) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb 
aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral 
entre homes i dones, respectant allò que estableix l'article 45 i la disposició transitòria dotzena 
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de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, i l'article 36  
de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
h) En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans que 
s'utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i 
per intervenir-hi en llurs centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb 
la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
i)  No  haver  estat  objecte  de  sancions  administratives  fermes  ni  de  sentències  fermes 
condemnatòries per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó 
de sexe o de gènere, d'acord amb el que estableix l'article 11.1 de la Llei 17/2015, de 21 de  
juliol.
j) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995,  
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, de 17 de  
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; i la Llei 54/2003, de 12 de  
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
k) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística.
l) En el cas de les associacions esportives declarades d'utilitat pública, haver complert el deure 
de  presentar  els  comptes  anuals  davant  l'òrgan  competent  del  Consell  Català  de l'Esport, 
d'acord  amb  l'article  34  de  la  Llei  orgànica  1/2002,  de  22  de  març,  reguladora  del  dret  
d'associació, i l'article 5 del Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediment 
relatius a associacions d'utilitat pública i resta de normativa aplicable.
m) En el cas de les federacions esportives i unions esportives de clubs, haver complert el deure 
de  presentar  els  comptes  anuals  davant  l'òrgan  competent  del  Consell  Català  de l'Esport, 
d'acord amb els articles 113.2 i 36 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives 
de Catalunya.
n) En el cas dels consells esportius, haver complert el deure de presentar els comptes anuals 
davant l'òrgan competent del Consell  Català de l'Esport,  d'acord amb l'article 20 del Decret 
267/1990, de 8 d'octubre, de regulació dels consells esportius.
 
6. Sol·licituds i documentació

6.1 Per al programa 1: 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/cercador (Alta sol·licitada el xx/xx/xxxx).

6.2 Per al programa 2: La representació legal de l'entitat sol·licitant ha de presentar una única  
sol·licitud  d'ajut.  En  la  sol·licitud  s'ha  de  detallar  el  nombre  de  llicències  esportives  que 
gestionava l'any 2020 o la temporada/curs 2019-2020, i que va informar en el Pla d'Actuació de 
2020 destinat al Consell Català de l'Esport, amb indicació de l'import de l'ajut que sol·licita en 
relació amb el tram que li correspondria.

6.3 Per a ambdós programes: Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament per mitjà del  
model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a l'adreça Tràmits gencat 
(tra  mits.gencat.cat).

La  identificació  i  la  signatura  electrònica  de  la  persona  sol·licitant  es  farà  mitjançant  els 
sistemes d'identificació i  de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica,  i  que es 
poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html, 
de conformitat  amb l'Ordre  GRI/233/2015,  de 20 de juliol,  per  la  qual  s'aprova  el  Protocol 
d'identificació i signatura electrònica, i l'Ordre PRE/5/2017, de 12 de gener, per la qual s'aprova 
la tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió d'ajuts i subvencions de 
concurrència pública del Consell Català de l'Esport.
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El  model  normalitzat  de sol·licitud inclou les dades de domiciliació  bancària  de la  persona 
beneficiària on, si escau, es farà efectiu el pagament de l'ajut.

6.4 La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases reguladores per part 
de les persones sol·licitants.

6.5 La sol·licitud de l'ajut inclou la declaració responsable següent:

a) Que es compleixen els requisits establerts a les bases reguladores 3 a 5.
b) Si s'ha sol·licitat i/o rebut ajuts a l'empara de les decisions de la Comissió Europea SA.  
56851, SA. 57019 i SA. 58778 relatives al  Marc Temporal  Nacional d'ajuts d'estat per a la  
contenció de l'actual brot de la COVID-19.
En concret,  cal  declarar  si  s'ha  sol·licitat  i/o  rebut  quantitats  limitades  d'ajuts  en forma de 
subvenció, bestreta reemborsable, avantatge fiscal, garantia, préstec i/o aportació de capital, 
subjectes  a  la  secció  2.7.1  del  Marc  Temporal  Nacional  (secció  3.1  del  Marc  Temporal 
Europeu), amb especificació de la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant.
c)  Si  s'ha  sol·licitat  i/o  rebut  altres  subvencions  o  ajuts  públics  i/o  privats,  nacionals  o 
internacionals, pel mateix concepte. En cas afirmatiu, cal indicar el programa al qual s'acull, la 
quantia  sol·licitada,  el  percentatge  que  suposen  de  les  despeses  totals  del  període  de 
suspensió de l'obertura de les instal·lacions esportives, si es troben en fase de sol·licitud o de  
concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.
d) Que es disposa de facultats de representació suficients.
e) Que es disposa de l'escriptura de constitució de l'entitat o de l'empresa i de la inscripció dels 
seus estatuts al Registre mercantil o al registre corresponent.
f)  Que  es  disposa  dels  llibres  comptables,  dels  registres  diligenciats  i  d'altres  documents 
degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable. O bé 
dipositats als registres corresponents per a la seva diligència o auditoria
g) Que s'adhereix al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny,  
pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a  
la concessió de subvencions.

6.6  La  signatura  i  la  presentació  de  la  sol·licitud,  que  incorpora  la  declaració  responsable  
detallada a l'apartat anterior,  faculta al Consell  Català de l'Esport per verificar en qualsevol  
moment la veracitat de les dades declarades.
La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada de la sol·licitud  
deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la 
persona  interessada,  i,  en  conseqüència,  comporten  la  inadmissió  de  la  sol·licitud,  sens 
perjudici que puguin ser causa de revocació de l'ajut,  si es coneixen amb posterioritat a la  
concessió,  i  sens  perjudici  de  les  responsabilitats  de  qualsevol  tipus  en  què  la  persona 
sol·licitant hagi pogut incórrer.

6.7 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Consell Català de l'Esport per obtenir 
per  interoperabilitat  les dades disponibles al  Catàleg de dades i  documents electrònics,  en 
concret, per a la funció de comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment per part de 
la  persona  sol·licitant  de  les  obligacions  tributàries  amb  l'Estat  i  amb  la  Generalitat  de 
Catalunya, i de les obligacions en matèria de Seguretat Social.

6.8 El termini de presentació de sol·licituds es determina a la convocatòria corresponent.
En el cas que es produeixi  una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes 
electrònics durant l’últim dia establert per a la realització del tràmit, aquest es podrà dur a terme 
durant els tres dies hàbils consecutius.
 
7. Procediment de concessió

El procediment de concessió és de concurrència competitiva. D'acord amb l'article 22.1 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, la concessió dels ajuts es realitza mitjançant la comparació  
de les sol·licituds presentades a fi d'establir una prelació entre elles.
A aquest efecte, la prelació s'establirà:
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7.1 Per al programa 1: atenent en primer lloc les instal·lacions que no hagin rebut ajut en  
l'anterior convocatòria i en segon lloc la resta de peticions. Els ajuts de les instal·lacions que ja 
la van rebre a les convocatòries anteriors 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.  En la  primera  convocatòria  que  s'obri  a  partir  de  la  publicació  
d'aquestes  bases,  s'entendrà  com  a  convocatòria  anterior  en  l'aplicació  d'aquests  criteris, 
l'oberta amb la Resolució PRE/3069/2020, de 26 de novembre.

7.2 Per al programa 2: A aquest efecte 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.
 
8. Tramitació i resolució de les sol·licituds

8.1  De  conformitat  amb  l'article  14.2  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació electrònica és obligatòria en 
totes les fases del procediment.

8.2  L'òrgan  competent  per  instruir  el  procediment  és  la  Sub-direcció  General  d'Activitats 
Esportives i Infraestructures del Consell Català del l'Esport.

8.3  L'òrgan  instructor  pot  demanar a  les persones interessades la  modificació  o  la  millora 
voluntàries  dels  termes  de  la  sol·licitud,  d'acord  amb  l'article  68.3  de  la  Llei  39/2015,  d'1 
d'octubre  .L'òrgan  instructor  aixecarà  acta  succinta,  que  s'incorporarà  a  l'expedient  del 
procediment.

8.4  L'incompliment  dels  requisits  no esmenables  o  la  presentació  de  la  sol·licitud  fora  del 
termini establert  comporta la no admissió de la sol·licitud,  que es notificarà a les persones 
interessades.

8.5 L'òrgan instructor formula la proposta de resolució dels ajuts a la vista de les sol·licituds 
presentades i, si escau, de les comprovacions realitzades, d'acord amb l'informe del Comitè 
Executiu del Consell Català de l'Esport, i l'eleva a l'òrgan que ha de resoldre.

8.6 L'òrgan competent per resoldre és la persona titular de la Presidència del Consell Català de 
l'Esport.

8.7 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de tres mesos a comptar des de 
l'endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de  
Catalunya.
Transcorregut el termini assenyalat sense que s'hagi notificat la resolució del procediment, la 
sol·licitud s'ha d'entendre desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix 
l'article  54.2.e)  de la  Llei  26/2010,  del  3  d'agost,  de règim jurídic  i  de procediment  de les 
administracions públiques de Catalunya.

8.8 Els actes que hagi de notificar l'òrgan instructor o el concedent es notificaran a les persones 
interessades  mitjançant  la  seva  publicació  al  Tauler  electrònic  de  l'Administració  de  la 
Generalitat  de  Catalunya  (http://tauler.seu.cat),  sens  perjudici  que  es  puguin  utilitzar 
addicionalment altres mitjans electrònics.

Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

8.9 Contra la resolució del procediment, que no exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades  poden  presentar  recurs  d'alçada  davant  el  mateix  òrgan  que  l'ha  dictada  o, 
directament,  davant  la  persona  titular  del  departament  competent  en  matèria  d'esports  i 
d'activitat física, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, d'acord amb els  
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost.
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9. Publicitat i transparència

9.1 D'acord amb els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l'article 5.1 de la  
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) opera com a mitjà electrònic per complir 
les obligacions de publicitat dels ajuts concedits.

9.2 D'acord amb els articles 5.1 i 15.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, la informació  
relativa als ajuts concedits, amb indicació de l'import, l'objecte i les persones beneficiàries s'ha 
de publicar a la Seu electrònica i a la pàgina web del Consell Català de l'Esport.
 
10. 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, sense exigència de garanties.
 
11. Justificació i verificació

11.1 D'acord amb l'article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la concessió d'aquests 
ajuts no requereix cap altra justificació que l'acreditació del compliment dels requisits detallats a 
les bases 2 a 5 mitjançant la declaració responsable establerta a la base 6.5, sens perjudici  
dels controls que s'efectuïn amb posterioritat.

11.2  L'òrgan  instructor,  per  tal  de  comprovar  el  compliment  dels  requisits  establerts  per  a 
l'obtenció dels ajuts, realitzarà un pla de verificació per mostreig del 5%, posterior al pagament 
que s'haurà d'implementar durant l'exercici pressupostari següent al del pagament de l'ajut.

A  aquest  efecte,  l'òrgan  instructor  podrà  requerir  a  les  persones  beneficiàries  de  l'ajut  la  
informació i la documentació que resulti necessària per verificar el compliment dels requisits 
establerts per a l'obtenció de l'ajut.
 
12. Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries d'aquests ajuts:

a) Mantenir l'activitat com a mínim un període d'un any des de la data de concessió de l'ajut.
b)  Conservar  durant  10  anys  els  documents  justificatius  del  compliment  dels  requisits 
necessaris per a l'obtenció de l'ajut i de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d'acord 
amb la normativa comunitària.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Consell Català de l'Esport,  
i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d'altres òrgans competents, 
tant  nacionals  com  comunitaris,  i  aportar  tota  la  informació  i  documentació  que  els  sigui 
requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a l'òrgan concedent de l'ajut la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat,  
pública  o  privada,  nacional  o  internacional,  i  qualsevol  altra  alteració  produïda  en  les  ja 
comunicades, per tal que se'n pugui avaluar la seva compatibilitat.
e)  Disposar  dels  llibres  comptables,  registres  diligenciats  i  altres  documents  degudament 
auditats  en  els  termes  exigits  per  la  legislació  mercantil  i  sectorial  aplicable  a  la  persona 
beneficiària en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin 
exigits per la normativa amb relació als comptes, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat 
de les facultats de comprovació i control. O bé dipositats als registres corresponents per a la  
seva diligència o auditoria.
f) Reintegrar els fons percebuts en el cas de revocació de l'ajut en els termes que s'indiquin a la 
resolució corresponent.
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g) D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, adequar la seva activitat  
als principis ètics i  les regles de conducta establerts al codi ètic inclòs a l'annex de l'Acord 
GOV/85/2016, de 28 de juny.
En  cas  d'incompliment  dels  principis  ètics  i  regles  de  conducta,  és  d'aplicació  el  règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article  
84  pel  que  fa  a  les  persones  beneficiàries  d'ajuts  públics,  sens  perjudici  d'aquelles  altres 
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
h)  Fer  un  ús  no  sexista,  no  estereotipat  ni  androcèntric  del  llenguatge  en  tota  la  seva 
documentació, les comunicacions i les publicacions.
i) Les entitats privades a les quals es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei  
19/2014, del 29 de desembre, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II 
d'aquesta Llei que els siguin aplicables.
j) Si l'entitat beneficiària és una persona jurídica i se li ha concedit un ajut per import superior a  
10.000 euros, ha de comunicar mitjançant declaració responsable al Consell Català de l'Esport 
la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, per tal que  
l'òrgan concedent les faci públiques, d'acord amb el que preveu l'article 15.2 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre.
 
13. Revocació
13.1 Són causes de revocació les establertes pels articles 92 bis i 99 del text refós de la Llei de  
finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

13.2. En cas que amb posterioritat a la concessió de l'ajut es detecti qualsevol incompliment de 
les condicions d'acumulació o dels imports o intensitats màximes d'ajut, 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.

13.3  Si  l'òrgan concedent,  com a conseqüència  de la  seva  actuació  de comprovació,  o  la  
Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna 
causa  de  revocació  de  l'ajut  concedit,  hauran  d'instar  l'inici  del  procediment  corresponent, 
d'acord amb el  que disposa l'article  100 del text  refós de la  Llei  de finances públiques de 
Catalunya.
 
14. Invalidesa de la resolució de concessió
Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que disposa l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, i s'actuarà d'acord amb el que estableix el precepte esmentat.
 
15. Renúncia
Les persones beneficiàries poden renunciar a l'ajut atorgat i, a aquest efecte, l'òrgan que va 
atorgar l'ajut dictarà la resolució corresponent. Les persones beneficiàries han de retornar la 
quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.
 
16. Infraccions i sancions
16.1 És aplicable a aquestes línies d'ajuts el règim d'infraccions i sancions que estableixen els 
capítols I i II  del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com els articles 101 i 
següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot allò que no s'hi  
oposi.

16.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de l'actuació de comprovació, o la Intervenció 
General,  en  el  marc  del  procediment  de  control,  aprecien  la  concurrència  d'algun  motiu 
d'infracció, hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposa la 
secció cinquena del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la  
Llei 38/2003, de 17 de novembre, amb independència del reintegrament total o parcial de l'ajut.
 
17. Normativa europea en matèria d'ajuts d'estat
17.1 Els ajuts d'aquesta línia  es concedeixen de conformitat  amb la secció 2.7.1 del  Marc 
Temporal Nacional, que regula les quanties limitades d'ajut en forma de subvencions directes,  
bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificacions del tipus 
d'interès de préstecs per recolzar l'economia en el context actual del brot de COVID-19. Aquest 
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Marc va ser aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió 56851 de la Comissió, que 
ha estat modificada per les decisions SA. 57019 i SA. 58778.

L'apartat esmentat permet atorgar quanties limitades d'ajuts en forma de subvenció, bestreta 
reemborsable, avantatge fiscal, garanties, préstecs i participacions de capital sempre i quan el 
valor  nominal de totes les mesures,  sumades, no excedeixi  de 800.000 euros per persona 
beneficiària.

Aquests ajuts s'han d'interpretar d'acord amb la secció 3.1 de la Comunicació de la Comissió  
Europea, de 19 de març de 2020, sobre el Marc Temporal relatiu a les mesures d'ajut d'estat 
destinats a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19 i les seves 
modificacions.

17.2 Els ajuts d'aquesta línia poden acumular-se:

a) Amb altres ajuts previstos en el Marc Temporal  Nacional i  la seva modificació posterior,  
sempre i quan es respectin els imports màxims que s'hi estableixen. Els ajuts de la secció 2.7.1 
del Marc Temporal Nacional no poden superar els 800.000 euros, com a límit màxim global per 
persona beneficiària, en forma de subvencions directes, avantatges fiscals i  de pagament o 
altres formes, com bestretes reemborsables, garanties, préstecs i capital (en import brut, és a 
dir, abans d'impostos i altres retencions).
b) Amb els ajuts que entrin en l'àmbit d'aplicació dels Reglaments de minimis. Tots aquests 
ajuts han de respectar, de manera acumulada, el límit màxim fixat al Marc Temporal (800.000 
euros per persona beneficiària).
c) Amb els ajuts exempts en virtut del Reglament General d'Exempció per Categories, sempre 
que les regles d'acumulació previstes en ell siguin respectades.
 
18. Protecció de dades de caràcter personal
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), la  
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Consell Català de 
l'Esport tractarà les dades de caràcter personal incloses en les sol·licituds i en la documentació 
aportada per cada persona interessada amb la finalitat de tramitar i  fer el seguiment de la 
convocatòria d'aquest ajut, d'acord amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, seguretat 
i confidencialitat establerts per la normativa esmentada.
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