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La secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, 
mitjançant el Consell català de l’Esport, ha publicat 
la convocatòria de subvencions per a la realització 
de les activitats esportives i actes que tinguin un 
impacte significatiu en el conjunt del sistema 
esportiu a Catalunya de rellevància social i històrica. 
Excepcionalment, aquesta convocatòria de 
subvencions abraça dues temporades, l’anterior (la 
2020-21) i l’actual (2021-22). 
  
CONVOCATÒRIA 
BASES ESPECÍFIQUES 
 
 
Quin és l’objecte dels ajuts? 
Fer front a les despeses generades per 
l’organització i promoció d'activitats esportives, altres 
projectes assimilats a congressos, jornades, etc., 
tasques d'arxiu de documentació, l’elaboració de 
publicacions i estudis relacionats amb l'àmbit de 
l'esport, activitats de preparació o adequació 
d'espais per a la realització de les activitats i 
l’organització d'esdeveniments internacionals a 
Catalunya.  
 
Les activitats objecte de subvenció s'han de dur a 
terme en els períodes següents: 

• Temporada 2020-2021, en el període comprès 
entre l'1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost de 
2021 

• Temporada 2021-2022, entre l'1 de setembre de 
2021 i el 31 d’agost de 2022 

 
 
Qui pot optar a aquests ajuts? 
Poden optar als ajuts, a més de les entitats 
públiques, les entitats privades sense finalitat de 
lucre (clubs, fundacions i associacions esportives).  
 
Aquestes entitats privades sol·licitants també han de 
complir, en la data de finalització del termini de 
presentació de les sol·licituds, els requisits següents: 
 

a) Han d'estar degudament inscrites o adscrites al 
Registre d'entitats esportives de la Generalitat 
de Catalunya. 

b) Han de tenir la junta directiva, o òrgan de govern 
corresponent, degudament inscrit en el Registre 
d'entitats esportives de la Generalitat de 
Catalunya o el que correspongui, o bé, en 
procés de tramitació en els esmentats registres, 
i, en aquest últim supòsit, degudament inscrit 
abans de la resolució de concessió de la 
subvenció. 

  
 
Quins són els criteris de valoració dels 
projectes? 
 
a) L'interès social i esportiu de l'activitat (0 a 300 

punts) 
- Baix interès social i esportiu: 0 punts 
- Alt interès social i baix interès esportiu: 100 

punts 
- Baix interès social i alt interès esportiu: 200 

punts 
- Alt interès social i alt interès esportiu: 300 

punts 
 
Es valora l'interès esportiu en funció de la 
dinamització esportiva que representa i la 
implantació de l'esport a nivell local.  
La ponderació és d'un 50% màxim per 
paràmetre. Es valora l'interès social en funció 
del volum d'espectadors que aglutina i la 
repercussió en els mitjans de comunicació. La 
ponderació serà d'un 50% màxim per paràmetre. 

 
b) El cost de l'activitat (0 a 300 punts) 

- Menys de 10.000 €: 0 punts 
- De 10.001 a 15.000 €: 35 punts 
- De 15.001 a 35.000 €: 70 punts 
- De 35.001 a 55.000 €: 125 punts 
- De 55.001 a 75.000 €: 200 punts 
- Més de 75.001 €: 300 punts 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8638/1898919.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7423/1628325.pdf
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c) L'impacte i rellevància de l'activitat dins del 
sistema esportiu de Catalunya de 0,5 a 5 punts, 
multiplicador. 
 
Es valora la singularitat de l'actuació, l'antiguitat 
de l'entitat o l'actuació, l'impacte de gènere de 
l'entitat o actuació i la projecció internacional de 
l'entitat o l'actuació. La ponderació és d'un 25% 
màxim per paràmetre. 

 
A més, d'acord amb els criteris esmentats, es 
prioritzen les activitats sol·licitades que incorporin la 
consideració del principi d'igualtat efectiva de dones i 
homes en el seu disseny i execució, així com que 
contribueixin a visualitzar les dones en aquest àmbit, 
amb l'objectiu d'integrar la perspectiva de gènere i 
els drets de les dones, i de facilitar la participació de 
les dones en els llocs de direcció de les entitats 
peticionàries. 
 
 
Com es tramita la sol·licitud? 
El tràmit de sol·licitud de subvenció i la 
documentació a presentar la podeu tramitar AQUÍ 
 
 
Com es fa el pagament de l’ajut? 
El pagament de la subvenció s'efectua mitjançant 
dos lliuraments: 

• El primer, una bestreta inicial del 90% de l'import 
total de la subvenció concedida i que es 
tramitarà a partir de la concessió de la 
subvenció.  

• El segon, del 10% restant, que es tramita quan 
l'entitat beneficiària hagi justificat correctament 
la totalitat de les despeses efectuades per a la 
realització de l'activitat subvencionada. 
 

Si a partir de la resolució de la concessió, totes les 
activitats a subvencionar ja han estat realitzades, es 
podrà fer un únic pagament, si l'entitat beneficiària 
ha justificat degudament la totalitat de les activitats 
subvencionades. 
 

Cal tenir en compte… 

• La quantitat a sol·licitar ha de ser mínim de 
3.000 euros per temporada.  

• La despesa mínima, realitzada i justificada, de 
l'activitat objecte de la subvenció exigible per 
poder considerar acomplerts l'objecte i la finalitat 
de l'ajut és del 60% del cost de l'activitat. 
L'incompliment d'aquesta despesa mínima 
comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si 
es compleix la despesa mínima, però el cost 
final efectiu de l'activitat és inferior al cost 
inicialment pressupostat, s'ha de reduir 
automàticament. Si la desviació entre el cost 
inicialment pressupostat i el cost final justificat 
de l'activitat objecte de la subvenció no excedeix 
el 20% no comporta la reducció de la quantia de 
la subvenció en els termes previstos en el punt 
següent. 

 
 
 
 
 
 
----------------------------------------- 
 
Recordeu que... 
 
Des del Servei de Subvencions de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya us oferim un assessorament 
personalitzat i una tramitació integral de totes les 
vostres sol·licituds de subvencions i ajuts.  
Per accedir al servei, podeu enviar un correu 
electrònic a ateneus@ateneus.cat  
 

 

 

https://esport.gencat.cat/ca/tramits/tramit/Subvencions-a-activitats-esportives-i-actes-que-tinguin-un-impacte-significatiu-en-el-sistema-esportiu-a-Catalunya-o-de-rellevancia-social-i-historica?category=74730908-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Esports,%20lleure%20i%20oci&moda=1
mailto:ateneus@ateneus.cat
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