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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT
RESOLUCIÓ PRE/3548/2022, d'11 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts
extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector
de l'activitat física i l'esport a causa de les mesures de suspensió i limitació de l'obertura al públic de les
instal·lacions esportives a Catalunya entre els dies 8 de febrer i 31 de desembre de 2021, adoptades per
les resolucions dels departaments de Salut i Interior, entre els dies 5 de febrer i 23 de desembre, com a
conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref. BDNS 658863).
Mitjançant la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Mitjançant les 32 resolucions següents, es prorroguen i es modifiquen les mesures adoptades amb la mateixa
finalitat, fins al final del mes de desembre de 2021:
— Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer
— Resolució SLT/516/2021, de 26 de febrer
— Resolució SLT/612/2021, de 5 de març
— Resolució SLT/716/2021, de 12 de març
— Resolució SLT/845/2021, de 26 de març
— Resolució SLT/971/2021, de 8 d'abril
— Resolució SLT/1088/2021, de 16 d'abril
— Resolució SLT/1178/2021, de 23 d'abril
— Resolució SLT/1278/2021, de 30 d'abril
— Resolució SLT/1392/2021, de 7 de maig
— Resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig
— Resolució SLT/1762/2021, de 3 de juny
— Resolució SLT/1778/2021, de 4 de juny
— Resolució SLT/1840/2021, de 11 de juny
— Resolució SLT/1934/2021, de 18 de juny
— Resolució SLT/2048/2021, de 30 de juny
— Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol
— Resolució SLT/2212/2021, de 13 de juliol
— Resolució SLT/2258/2021, de 16 de juliol
— Resolució SLT/2331/2021, de 20 de juliol
— Resolució SLT/2498/2021, de 29 de juliol
— Resolució SLT/2614/2021, de 4 d'agost
— Resolució SLT/2640/2021, d'11 d'agost
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— Resolució SLT/2654/2021, de 19 d'agost
— Resolució SLT/2665/2021, de 26 d'agost
— Resolució SLT/2704/2021, de 2 de setembre
— Resolució SLT/2751/2021, de 9 de setembre
— Resolució SLT/2817/2021, de 16 de setembre
— Resolució SLT/2860/2021, de 22 de setembre
— Resolució SLT/2921/2021, de 29 de setembre
— Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre
— Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre
Aquestes noves mesures han implicat la suspensió i limitació de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels
equipaments esportius, a excepció dels centres de tecnificació i d'alt rendiment esportiu, tant de titularitat
pública com privada, així com de les instal·lacions i els equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments
i competicions professionals, estatals i internacionals. En aquest sentit, la suspensió i limitació de l'activitat de
les instal·lacions i dels equipaments esportius comporta una afectació econòmica i social de caràcter essencial
en el sector de l'esport i de l'activitat física a Catalunya, que justifica, de nou, l'adopció de mesures
extraordinàries i d'emergència adreçades a intentar pal·liar les conseqüències derivades d'aquesta suspensió i
limitació de l'obertura al públic.
El Consell Català de l'Esport és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al departament
competent en matèria d'esports i d'activitat física, que té atribuïdes, entre d'altres, les funcions que
consisteixen a planificar i gestionar la política esportiva de la Generalitat i concedir subvencions a les entitats
esportives catalanes, d'acord amb els apartats c i d de l'article 35.4 del text únic de la Llei de l'esport, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.
Per tot això, mitjançant el Decret llei 43/2020, de 17 de novembre, s'ha habilitat el Consell Català de l'Esport
per a la convocatòria, la tramitació i la resolució d'una línia d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a
la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi
sanitària, econòmica i social de la COVID-19.
Per mitjà de la Resolució PRE/392/2021, de 12 de febrer, s'han aprovat les bases reguladores per a la
concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es
puguin produir al sector de l'activitat física i l'esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i
social de la COVID-19 durant l'any 2021 (DOGC núm. 8344, de 18 de febrer de 2021).
Atès que el Consell Català de l'Esport, organisme autònom administratiu, adscrit al Departament de la
Presidència mitjançant la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física, és l'òrgan competent per a la
gestió i el tràmit dels ajuts i subvencions al sector esportiu, i de conformitat amb la Llei 1/2021, de 29 de
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, aquesta convocatòria té una dotació
inicial d'un import de 10.200.000,00 euros. D'aquesta quantitat el Departament d'Empresa i Treball finança
4.000.000,00 euros mitjançat la corresponent transferència de crèdit.
En ús de les atribucions que em confereix l'article 93.b del text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

1. Convocatòria
Obrir la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions
econòmiques i socials produïdes en el sector de l'activitat física i l'esport a causa de les mesures de suspensió i
limitació de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya entre els dies 8 de febrer i 31 de
desembre de 2021, adoptades per les resolucions dels departaments de Salut i Interior, entre els dies 5 de
febrer i 23 de desembre, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19, amb la
finalitat d'afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, contribuir al manteniment i a la continuïtat de la seva
activitat, i pal·liar les afectacions econòmiques i socials que s'han produït en aquest àmbit durant la vigència de
l'any 2021 de les resolucions relacionades, és a dir, entre el dia 8 de febrer i el dia 31 de desembre de l'any
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2021.

2. Bases reguladores
2.1. Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució PRE/392/2021, de 12 de febrer, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions
econòmiques i socials que es puguin produir al sector de l'activitat física i l'esport, com a conseqüència de la
crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l'any 2021 (DOGC núm. 8344, de 18 de febrer de
2021).
2.2. El programa a què s'acull aquesta convocatòria és el programa 1, amb el nom “Per a entitats gestores
d'instal·lacions esportives l'obertura al públic de les quals s'hagi vist suspesa o limitada”, que estableix la base
2 de l'annex 1 de la Resolució PRE/392/2021, de 12 de febrer.
2.3. La quantia dels ajuts correspon al que estableix la base 4.2 de les bases, a excepció dels imports
establerts pel tipus d'espai “Altres espais a l'aire lliure”, incloses les piscines a l'aire lliure, als quals no
s'imputarà cap ajut, atès que les limitacions de l'aforament autoritzat no van tenir cap afectació negativa en la
seva gestió.

3. Dotació pressupostària
3.1. L'import de la dotació pressupostària inicial d'aquesta convocatòria és de 10.200.000 euros d'euros amb
càrrec al pressupost del Consell Català de l'Esport per a l'exercici 2022. La dotació pressupostària es distribueix
de la manera següent:
a) 5.400.000 euros amb càrrec a la partida pressupostària D/482000100/4710/0084 (A altres entitats sense
finalitat de lucre).
b) 4.500,000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària D/470000100/4710/0084 (A empreses
privades).
c) 200.000 d'euros amb càrrec a la partida pressupostària D/481000100/4710/0084 (A fundacions).
d) 100.000 d'euros amb càrrec a la partida pressupostària D/449000100/4710/0084 (A universitats públiques).
3.2. Aquesta distribució entre partides pressupostàries és fixa, i no pot ser objecte de modificació ni vinculació
entre les diferents partides.

4. Procediment de concessió
De conformitat amb la base reguladora 7 de l'annex de la Resolució PRE/392/2021, de 12 de febrer, el
procediment de concessió és el de concurrència competitiva. D'acord amb l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, la concessió dels ajuts es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades a fi
d'establir una prelació, de conformitat amb els criteris que estableixen les bases reguladores.

5. Presentació de sol·licituds
5.1. El termini de presentació de sol·licituds és de cinc (5) dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
5.2. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament per mitjà del model normalitzat que està a disposició de
les persones interessades a l'adreça Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).
La identificació i la signatura electrònica de la persona sol·licitant es farà mitjançant els sistemes d'identificació
i de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, que es poden consultar a
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/certificats-i-signatures-electroniques/index.html, de conformitat
amb l'ORDRE VPD/93/2022, de 28 d'abril, per la qual s'aprova el Catàleg de sistemes d'identificació i signatura
electrònica (publicada al DOGC número 8569, de 3 de maig de 2022), que va entrar en vigor el passat 1 de
juny de 2022, així com els criteris que estableixen els articles 55 i 58 la disposició transitòria setena del Decret
76/2020, de 4 d'agost, d'administració digital, i l'Ordre PRE/5/2017, de 12 de gener, per la qual s'aprova la
tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió d'ajuts i subvencions de concurrència pública
del Consell Català de l'Esport.
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6. Òrgans competents i termini per resoldre
6.1. L'òrgan competent per instruir el procediment és la Subdirecció General d'Activitats Esportives i
Infraestructures del Consell Català de l'Esport.
6.2. L'òrgan competent per resoldre és la persona titular de la presidència del Consell Català de l'Esport.
6.3. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de tres mesos a comptar des de l'endemà de la
data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcorregut el termini
assenyalat sense que s'hagi notificat la resolució del procediment, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada per
silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e de la Llei 26/2010, del 3 d'agost.

7. Notificació i règim de recursos
7.1. Els actes que hagi de notificar l'òrgan instructor o el concedent es notificaran a les persones interessades
mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (eTauler), a
l'adreça tauler.gencat.cat, sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
7.2. Contra la resolució del procediment, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden presentar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que l'ha dictada o, directament, davant la persona
titular del departament competent en matèria d'esports i d'activitat física, en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 76 de
la Llei 26/2010, de 3 d'agost.

8. Efectes
Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada davant el mateix òrgan que l'ha dictada o, directament, davant la persona titular del
departament competent en matèria d'esports i d'activitat física, en el termini d'un mes des de l'endemà de la
data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010,
del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i
122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esplugues de Llobregat, 11 de novembre de 2022

Anna Caula i Paretas
Presidenta del Consell Català de l'Esport

(22.319.050)
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