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1. Definició d’instal·lació esportiva

Per evitar confusions a l’hora d’emplenar les dades del formulari, definim el que s’entén per 
“instal·lació esportiva”, i la diferència amb “espai esportiu” i “complex esportiu”:

Una instal·lació esportiva és el conjunt d’espais esportius, coberts i descoberts, en un 
mateix espai físic i una unitat de funcionament i gestió.

Es caracteritzen perquè l’espai esportiu ha estat construït específicament per al 
desenvolupament de l’activitat fisicoesportiva. Per tant, tenen una utilització 
bàsicament esportiva i una voluntat de permanència. L'espai esportiu d'una instal·lació 
és el terreny o camp de joc que ha estat construït específicament per a l'activitat que 
s'hi ha de desenvolupar (pista, camp, vas de piscina, etc.). 

En les instal·lacions esportives l'espai esportiu és clarament identificable i, ateses les 
seves característiques, pot ser convencional, els més nombrosos i de dimensions ben 
definides, o singular.

També, es troben algunes instal·lacions esportives que formen part d'una entitat 
d'àmbit més gran, formada per diverses instal·lacions. A aquestes entitats que agrupen 
més d'una instal·lació esportiva, les denominarem complexos esportius. Un exemple 
clar de complex esportiu són les instal·lacions del FC Barcelona a Barcelona, ja que, 
dintre d'un mateix recinte es troben en aquest cas tres instal·lacions esportives amb un 
funcionament autònom, com ara el Camp Nou, el Palau Blau-grana i el Pavelló de Gel. 
El complex esportiu no és, per tant, una instal·lació esportiva pròpiament dita, sinó un 
conjunt d’instal·lacions diferenciades situades en un mateix recinte.

Al Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya podeu consultar (cas d’estar censat) 
com està configurades les instal·lacions i quins espais esportius coberts i descoberts, 
contemplen així com els m2 que tenen informades.

Tornar a l’Índex

2. Informació sobre les entitats beneficiàries gestores de les instal.lacions 
esportives

Totes les entitats han d’haver estat afectades per la Resolució SLT2700/2020, de 29 
d’octubre, o per la seva pròrroga.

 Entitats esportives inscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya

 Entitats adscrites al REE de la Generalitat de Catalunya i inscrites al Departament de 
Justícia

 Empreses inscrites amb l’epígraf 967.1 (instal·lacions esportives) o 967.2 (Escoles i 
serveis de perfeccionament de l’esport)

Signareu la sol·licitud de subvenció preferentment amb 
certificat digital de persona jurídica (no amb signatura de 
persona física)
Tornar a l’Índex



4/12

3. Com accedir al tràmit i al formulari

Us recomanem que utilitzeu els navegadors Google Chrome o Modzilla Firefox per a una 
millor navegació per la web, ja que amb algunes versions d’Internet Explorer no es visualitza 
tota la informació disponible a la web.

Quan accediu al tràmit, heu d’anar a Què necessiteu fer? Accediu a Sol·licitar l’ajut a través 
de Comença.

 Aneu al Pas 1 (Sol·licitar l’ajut)

 Desplegueu Per internet

 Cliqueu Ves-hi per accedir al Formulari de la sol·licitud

 Activeu Descarregueu-vos el formulari 

 Quan l’activeu, el tràmit us informa que haureu d’autenticar-vos (signar 
electrònicament) en el moment d’enviar el formulari. Torneu a activar 
Descarregueu-vos el formulari
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Si quan us descarregueu els formularis s’activa Please wait .....heu de clicar la dreta del 
ratolí i Desar com a... al vostre ordinador.

Un cop desat, tanqueu el missatge el document Please wait, aneu a la carpeta on l’heu 
desat i obriu-lo.

Tornar a l’Índex

4. Com emplenar el formulari

 Dades d’identificació de la persona jurídica

Poseu el nom de l’entitat sempre en majúscules i sense accent a l’apartat Raó social

 Dades d’identificació del/de la representant de la persona jurídica

Preferentment, la persona que té la màxima representació de l’entitat és la que hauria de 
presentar el formulari i preferentment hauria de signar com a persona jurídica.

Si la persona que signa no és la que té la màxima representació de l’entitat, hauria de signar 
preferentment com a persona jurídica.
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Si la persona que signa no és la que té la màxima representació de l’entitat, i signa com a 
persona física, amb posterioritat us reclamarem els poders de representació.

 Adreça

Poseu l’adreça de l’entitat que representeu

 Voleu que les notificacions s’enviïn a una altra persona en lloc de la persona 
sol·licitant o representant?

Si voleu que les notificacions arribin a una persona diferent que la que heu fet constar com a 
persona sol·licitant, activeu “Sí”

Podeu trobar més informació a notificacions-electroniques/

Atenció!

És important informar una adreça electrònica genèrica de l’entitat per evitar la pèrdua de la 
notificació quan hi hagi canvis de personal. 

 Dades addicionals

Heu de posar el càrrec de la persona que consta a l’inici de la sol·licitud que és la que 
signarà el formulari.

 Persona jurídica sol·licitant

Del desplegable que s’activa amb la “fletxeta”, seleccioneu la que correspon a l’entitat que 
representeu.

Recordeu que totes les entitats inscrites a Justícia que demanin subvenció, han d’estar 
adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
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 Dades d’inscripció de la persona jurídica sol·licitant

Heu de posar el número d’inscripció al Registre d’Entitats Esportives, a Justícia o al Registre 
Mercantil.

Si l’entitat que representeu està inscrita a Justícia, també heu de posar el número 
d’adscripció al Registre d’Entitats Esportives

 2020 – Ajut extraordinari COVID-19

En aquest apartat haureu de relacionar les instal·lacions esportives que gestioneu per a les 
quals demaneu subvenció.

 Línia de subvenció

Entitats privades sense finalitat de lucre inscrites o adscrites al Registre d’Entitats 
Esportives(REE): s’inclouen totes aquelles entitats esportives inscrites al REE i 
també les entitats que estan adscrites al Departament de Justícia i que també estan 
adscrites al REE.

Fundacions adscrites al REE: Les Fundacions estan inscrites al Departament de 
Justícia i han d’estar adscrites al REE.

Empreses: inscrites a l’epígraf 967.1 o 967.2

 Acció subvencionable

Del desplegable que s’activa amb la “fletxeta”, seleccioneu la informació que correspongui a 
la instal·lació que gestioneu i per la qual sol·liciteu la subvenció.

Quan feu la selecció, es desplegarà el apartat que heu d’informar sobre la inscripció al Cens 
d’Equipaments Esportius de Catalunya (CeeC)
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 Títol de l’activitat

Poseu el nom de la instal·lació amb majúscula i sense accent

 Dades al Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya

Si esteu al Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya, completeu la informació obligatòria 
amb el Número que teniu assignat Podeu accedir a https://equipaments.esport.gencat.cat/

Podeu afegir tantes instal·lacions que gestioneu que estiguin afectades i per a les que voleu 
demanar subvenció, seleccionant Afegir

Quan afegiu una nova instal·lació, heu de tornar a seleccionar la mateixa Línia de subvenció 
i escollir l’Acció subvencionable que correspon a la nova instal·lació.

Recordeu que si no esteu inscrits al CeeC, heu de fer la petició corresponent amb posteritat 
immediata a la presentació d’aquesta sol·licitud.

Podeu accedir al formulari d’alta a través d’aquest enllaç 
https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/equipaments/alta-equipament

 Declaració d’altres subvencions o ajuts ....

Si seleccioneu Sí, es desplega una informació que haureu de completar

https://equipaments.esport.gencat.cat/
https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/equipaments/alta-equipament
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Si heu rebut algun ajut de la Comissió Europa, a l’Objecte de l’ajut o subvenció, heu de 
completar-ho amb:

o la forma de l’ajut demanat o obtingut:

 Subvenció
 Bestreta reembolsable
 Avantatge fiscal
 Garantia
 Préstec i/o aportació de capital

o la data de l’atorgament
 Declaracions

Són declaracions i declaracions responsables sobre l’entitat que representeu. Aquestes 
declaracions són les que estan a les bases de la convocatòria i que obligatòriament heu de 
complir la que sigui escaient pel tipus d’entitat que representeu.

Tornar a l’Índex

5. Com validar, desbloquejar i desar la informació del formulari de la sol·licitud

El formulari inicial que deseu al vostre ordinador, porta la marca ESBORRANY a l’esquerra 
del full.

Al final del formulari, haureu d’activar Accepto les condicions i clicar sobre Validar. Si no se 
us valida, se us activarà una finestra amb la informació que no heu completat del formulari i 
que és obligatòria. Si se us valida, l’acció de Validar, us quedarà 

Un cop validat, desapareix la marca ESBORRANY del formulari. Si un cop validat, 
necessiteu modificar qualsevol informació, l’heu de Desbloquejar. 

L’acció de Desar només l’heu d’activar en el mateix moment que procediu a tramitar la 
subvenció a través de tramitsgencat.

6. Com enviar el formulari

L’únic portal de presentació telemàtica de les sol·licituds de subvenció és Tràmits gencat.

Accediu a la pàgina web de tràmits gencat corresponent a la convocatòria. Un cop hi 
accediu, cliqueu Comença dins la línia Sol·licitar l’ajut 

Accediu al Pas 1 i activeu Ves-hi al Formulari electrònic de la sol·licitud
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Heu d’anar a l’acció 3 Enviar a tramitar i rebre acusament de rebuda

Seleccioneu el document a Tria un fitxer i envieu el document amb l’acció Envia

S’obra la finestra següent:

Per enviar la tramesa us haureu d’identificar

o preferentment amb el certificat digital de persona 
jurídica de les entitats emissores de certificats 
acceptades
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o amb l’IdCatMobil. Podeu trobar la informació a l’adreça electrònica id-cat-mobil/ 

En el moment que introduïu les dades de signatura correctament, el sistema us demana si 
voleu signar com a Persona física o Persona vinculada a una empresa. 

Seleccioneu el que correspon i activeu Envia

Tornar a l’Índex

7. Acusament de rebuda i informació sobre el tràmit

Si ho heu enviat correctament, el sistema us informa que la sol·licitud ha estat presentada 
correctament amb l’avís següent: El formulari de sol·licitud s’ha enviat correctament i us 
assigna un codi del tràmit (ID), un número de registre i la data del registre. També us 
permetre descarregar l’acusament de rebuda en pdf.

Un cop tramès, recordeu de desconnectar, si escau, el certificat de la signatura.

Podeu accedir al formulari que heu tramitat mitjançant L’Àrea privada (abans “La meva 
carpeta”). 

Indiqueu el codi del tràmit en la casella Consulta.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
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Tornar a l’Índex

8. Com donar resposta a un requeriment

Si heu de donar resposta a algun requeriment que us faci l’administració, ho heu de fer des 
del Pas 2. Necessiteu el número d’expedient que us proporcionarem en el moment que us 
fem el requeriment

Tornar a l’Índex

9. Dubtes i aclariments

o Representació Territorial de l’Esport a Barcelona – telèfon 93 303 59 90 - correu 
electrònic esports_barcelona.presidencia@gencat.cat

o Representació Territorial de l’Esport a Girona – telèfon 872 97 50 00 – correu 
electrònic esports.girona@gencat.cat

o Representació Territorial de l’Esport a Lleida – telèfon 973 03 22 50 – correu 
electrònic esports_lleida@gencat.cat

o Representació Territorial de l’Esport a Tarragona – telèfon 977 251 494 – correu 
electrònic esports_tarragona.presidencia@gencat.cat

o Representació Territorial de l’Esport a Terres de l’Ebre – telèfon 977 44 82 30 – 
correu electrònic esportsterresebre.presidencia@gencat.cat

o Àrea d’Alt Rendiment i Esport Federat - telèfon 93 480 49 00 – correu electrònic 
cceact.presidencia@gencat.cat

o Àrea de Coordinació Administrativa del la Subdirecció General d’Activitats Esportives 
i Infraestructures – telèfon 93 480 49 00 – coordinacio_cce.presidencia@gencat.cat

Tornar a l’Índex
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