
SÍNTESIS DIARIA. 18/02/2021

AJUTS al sector de la ACTIVITAT FÍSICA i l’ESPORT
com a conseqüència crisis sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant 2021 

 Catalunya 

Bases: RSL PRE/392/2021 (DOGC 18-02-2021)

Termini sol·licituds: pendent publicar convocatòria. Presentar telemàticament. (tramits.gencat.cat).

Programes/beneficiaris:

1. Per a entitats gestores d'instal·lacions esportives l'obertura al públic de les quals s'hagi vist 
suspesa o limitada.

Persones beneficiàries: 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'IAE (RD Legislatiu 1175/1990)

c) Les universitats catalanes que siguin gestores d'instal·lacions esportives.

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.

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.

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.

-  les persones o entitats que gestionen únicament instal·lacions esportives d'ús exclusiu: escolar, assistencial, sanitari, 
residencial o turístic.
 
Quantia: una aportació única per persona sol·licitant i convocatòria.

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, etc.)

1.000 € 2.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000 €
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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.

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

 
Límits quantia:

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).

Programa 1. Requisits per obtenir la condició de persona beneficiaria:

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

a) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi en data 31 de desembre de 2019.

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).

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.

Sol·licituds i documentació:

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).

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.

2

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

