Consell Català de l’Esport
Av. Països Catalans, 40-48
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 480 49 00
Fax 93 480 49 10

Representació Territorial a Barcelona
Rambla de Guipúscoa, 23-25, 5è E i F
08018 Barcelona
Tel. 93 303 59 90
Fax 93 303 59 95

Representació Territorial a Girona
Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici Sta. Caterina)
17002 Girona
Tel. 872 97 50 00
Fax 872 97 51 58

AJUTS I SUBVENCIONS
DEL CONSELL CATALÀ
DE L'ESPORT PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
Requisits per a les sol·licituds

Representació Territorial a Lleida
Carrer de Lluís Companys, 1
25003 Lleida
Tel. 973 03 22 50
Fax 973 70 35 12

Representació Territorial a Tarragona
Carrer Major, 14
43003 Tarragona
Tel. 977 25 15 00
Fax 977 25 14 93

Representació Territorial a les Terres de l'Ebre
Carrer de Montcada, 23
43500 Tortosa
Tel. 977 44 82 30
Fax 977 51 05 30

www.gencat.cat/esports

Entitats privades

REQUISITS LEGALS:

REQUISITS DE L'ACTIVITAT:

1. Tenir el reconeixement legal de l'entitat, amb caràcter previ i durant
el procés:
a. Estar inscrita o adscrita al Registre d'Entitats Esportives del
Consell Català de l'Esport.
b. Tenir la Junta directiva o òrgan de govern, degudament inscrit al
registre corresponent. (Registre d'entitats esportives per a les
entitats inscrites i Registre de Justícia per a les entitats adscrites)
c. Tenir adaptats els estatuts de l'entitat a la normativa vigent
(darrer decret, llei de fundacions, etc).
d. Presentació a la rendició anual de comptes per a les entitats
que hi són obligades

1. Presentar un projecte detallat de l'activitat (inclòs en el formulari
de la sol·licitud)
2. Presentar un pressupost detallat d'ingressos i despeses (inclòs
en el formulari de la sol·licitud).
3. El personal esportiu professional que es justifiqui a l'activitat ha
d'estar inscrit al Registre Oficial de Professionals de L'Esport
(ROPE)
4. Una vegada realitzada l'activitat, presentar el compte justificatiu
que ha de contenir:

2. Disposar d'un certificat digital per a la identificació i la signatura
electrònica, de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior de
seguretat:
a. Persona física (president de l'entitat): IdCAT, DNI electrònic;
IdCAT mòbil
b. Persona jurídica: certificat d'empresa emès per prestador;
mecanisme d'identificació d'un ciutadà representant de persona
jurídica (verificable al REPRESENTA https://www.aoc.cat/serveisaoc/representa)
3. Si les activitats comporten contacte habitual amb menors, cal
complir amb la Llei de protecció dels menors (cal acreditar
responsablement que el personal no ha estat condemnat per cap
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual)
4. Presentar la documentació i complir amb els requisits que
estableixin les bases reguladores i la convocatòria de
subvencions.
5. Fer la tramitació electrònica a través del portal de tràmits de la
Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). La
sol·licitud ha d'anar signada pel representant legal de l'entitat.
6. Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social de l'entitat, des del moment en què es sol·licita la
subvenció o col·laboració, fins al moment del seu pagament.
Per a més informació sobre els requisits legals, podeu consultar a les
Representacions Territorials de la Secretaria General de l'Esport, (web
de la SGE).

a. Memòria de l'activitat amb les dades reals.
b. Liquidació del pressupost detallant les desviacions
d'ingressos i despeses.
c. Relació classificada de les despeses de les activitats
subvencionades segons els projectes presentats i, si així ho
preveuen les bases o es requereix per l'Administració, els
documents acreditatius d'haver fet la despesa, segons s'indiqui
a la guia de justificació (web de la SGE).
d. Memòria gràfica amb la imatge de la SGE utilitzada durant
l'activitat.
REQUISITS D'IMATGE:
1. Incorporar el logotip d'identificació bàsica de la Generalitat de
Catalunya harmonitzat amb la marca institucional "Esportcat", tal
com estableix la Guia d'imatge de la Secretaria General de l'Esport
(web de la SGE ) :
a. Papereria d'informació i difusió de l'activitat per la qual es vol
rebre ajut.
b. Cartells, flyers, tríptics, pancartes i altra documentació de
difusió.
c. Pàgina web, anuncis, i altra publicitat.
d. Equipament dels esportistes, dels espais de joc, dels materials i
altres elements de suport.
Pàgina web de la SGE : www.gencat.cat/esports

