
Registre
Entitats
Esportives Han d’estar inscrites o adscrites 

al Registre d'Entitats Esportives 
de la Generalitat de Catalunya 
(REE)

Han de tenir la junta directiva o 
òrgan de govern degudament 
inscrit al registre que 
correspongui, abans de la 
resolució

Convocatòria de subvencions
(IMPACTE) de 3,5 M€

Concessió de subvencions per donar suport a les iniciatives destinades a les 
actuacions especials que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema 
esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica

Qui la pot demanar?

Quines condicions s’han de complir?

Entitats públiques
(Ajuntaments, patronats municipals, 
consells comarcals, etc.)

Entitats privades sense finalitat
de lucre (clubs, fundacions i 
associacions esportives)

Condicions específiques
per a les entitats privades:

Activitats realitzades entre l'1 de 
setembre de 2019 i el 31 d'agost 
de 2020

Activitats ajornades per l’efecte de 
la Covid-19, per a les quals s’amplia 
el període de manera excepcional 
fins a l’1 de novembre de 2020

Període de les actuacions:

1 setembre

31 d’agost

Import mínim a sol·licitar: 3.000 
euros (l'import mínim pot ser la 
suma de diferents actuacions 
sol·licitades)

El Consell Català de l'Esport no 
podrà subvencionar la mateixa 
activitat en dues convocatòries 
diferents. Aquesta subvenció és 
compatible amb subvencions 
d'altres administracions, sempre 
que la suma de les subvencions 
no superi el total de la despesa 
de l'activitat

ACTIVEM L'ESPORT
esport.gencat.cat/desconfinament

4 de Juny de 2020



Per a què es pot demanar?

Organització i promoció 
d'activitats esportives i activitats 
de lleure esportiu

Altres projectes assimilats a 
congressos, jornades, etc.

Tasques d'arxiu de documentació

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

Organització d'esdeveniments 
internacionals a Catalunya

Per a més informació

Consell Català de l'Esport
Av. Països Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat
sge.presidencia@gencat.cat | 934 804 900

Representacions territorials del Consell Català
de l'Esport A Barcelona
Rambla de Guipúscoa, 23-25, 5è. E i F, 08018 Barcelona
esports_barcelona.presidencia@gencat.cat | 933 035 990 

Girona: Pl. Pompeu Fabra,1 (ed. Sta. Caterina), 17002 Girona
esports.girona.presidencia@gencat.cat | 
esports.girona@gencat.cat | 872 975 000

Lleida: Carrer de Lluís Companys, 1, 25003 Lleida
esports_lleida@gencat.cat | 973 032 971

Terres de l'Ebre: Carrer de Montcada, 23, 43500 Tortosa
esportsterresebre.presidencia@gencat.cat | 977 448 230 

Tarragona: Carrer Major, 14, 43003 Tarragona
esports_tarragona.presidencia@gencat.cat | 977 251 494

Justificació

S’ha de justificar amb despesa 
realitzada tot el pressupost de 
la sol·licitud independentment 
de la subvenció. 

Es pot justificar pels efectes de la covid-19 
(Per ex.: material fungible, EPIS, etc.) ja 
siguin despeses de gestió o d’activitats

Real i acreditable amb les 
despeses de l’entitat (gestió, 
activitat, material, etc.)

Tot el pressupost inclòs a la 
sol·licitud s’ha de justificar

No es poden incloure despeses 
d'obres en equipaments 
esportius, d'impremta de llibres, 
ni de material inventariable

Pressupost

Despeses

Activitats realitzades dins el 
període de sol·licitud o 
l’ampliació

Activitats organitzades i no 
realitzades a causa de la 
Covid-19 i que hagin 
suposat una despesa

Activitats ajornades fins a 
l’1 de novembre de 2020

ACTIVEM L'ESPORT
esport.gencat.cat/desconfinament

I també per a l’afectació i 
despeses produïdes per la 
covid-19 a qualsevol de les 
actuacions descrites:


