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RESUM ECONÒMIC D’ASPECTES RELLEVANTS ALS 
COMPTES 2021 DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS  
 
La documentació econòmica publicada referent a l'any 2021 recull un exercici amb una 
activitat escaquística que, sobre tot a partir de mitjans d'any, torna a recuperar la 
normalitat pre-pandemia del 2019.  
 
Tot i així, iniciem l'any 2021 fent un gran esforç entre tots per mantenir llicències 
federatives que ens han permès assolir un 84,87 % dels ingressos de clubs, llicencies i 
quotes del pressupost. Les administracions sensibles de la dificultat de mantenir els 
ingressos per part de les federacions esportives van concedir una subvenció 
extraordinària, i tal com era el nostre compromís, a més de compensar en part la 
reducció d'ingressos vam voler compartir-la amb els clubs,  augmentant les 
bonificacions previstes inicialment.  
 
Amb una certa normalitat i continuant amb l'organització de pràcticament totes les 
competicions previstes, encara que algunes en un format reduït com la Lliga o el Circuit 
Català, ha estat un any que s'han realitzat noves activitats i esdeveniments recolzats per 
financiació d'altres administracions, com és el cas del Mundial Femení i les subvencions 
rebudes per desenvolupar activitats vinculades amb la llengua catalana o el 
desenvolupament d'entorns virtuals.  
 
La sorpresa va arribar al mes de desembre de 2021, al ser notificats pràcticament sense 
marge de maniobra i tot i l’oposició de pràcticament totes les federacions esportives 
catalanes, que la subvenció ordinària de la Generalitat concedida quedava reduïda dels 
95.000 € d'anys anteriors a 40.000 €, amb un impacte negatiu de 55.000 € i que explica 
en part el resultat negatiu de 35.820 € per tot l'exercici 2021.  
 
Tot i que el pressupost aprovat ja contemplava per aquest exercici 2021 una aportació 
de fons propis de la Federació de 22.670 €, finalment ha estat de 35.820 €, a més, som 
coneixedors tal com ja ens van traslladar en el moment que vam comunicar la nostra 
disconformitat de la reducció, que al 2022 hi ha una convocatòria de subvencions per 
esdeveniments organitzats en el període 2021-2022, que sol·licitarem amb la justificació 
de les despeses pagades al Mundial Femení, i en conseqüència, haurem d'esperar al 
2022 per acabar de tancar aquestes despeses com a definitives. 
 
 
 

mailto:federacio@escacs.cat

