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(Per accedir directament a l’apartat que us interessa, podeu clicar sobre el número de la 
pàgina) 
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1. Definicions 

1.1. Què és el Cens d’equipaments esportius de Catalunya (CEEC)? 

El CEEC és una base de dades informatitzada que recull les característiques de les 
instal·lacions esportives d'ús col·lectiu d'arreu de Catalunya, tant públiques com privades. 
D’acord amb la Llei de l’Esport i al Pla Director d’Equipaments Esportius de Catalunya 
(PIEC), la gestió del CEEC correspon al Consell Català de l’Esport, en concret al seu Servei 
d’Equipaments Esportius. Les dades bàsiques de les instal·lacions censades es poden 
consultar al cercador del CEEC, excepte les de caire residencial o turístic. 

Al web del CEEC, també es pot consultar la Base metodològica i altres documents 
divulgatius relacionats. 

1.2. Què es considera una instal·lació esportiva? 

La instal·lació esportiva és la unitat censal sobre la que s’estructura el CEEC. Cada 
instal·lació agrupa aquells espais construïts o adaptats per permetre la pràctica esportiva 
que tenen un funcionament depenent i homogeni, per tant, tenen la mateixa adreça i 
titularitat, així com un número de referència únic (10 dígits) que és el codi que cal indicar al 
formulari de la sol·licitud d’ajuts. Algunes instal·lacions esportives connexes poden formar un 
complex esportiu. 

1.3. Quins son els espais que conformen una instal·lació esportiva? 

A cada instal·lació esportiva es diferencien els espais esportius, lloc on es desenvolupa la 
pràctica esportiva (pistes, camps, vasos de piscina, sales i altres espais singulars i àrees 
d’activitat esportiva), i els espais complementaris generals relacionat amb aquesta pràctica 
(vestidors, serveis, magatzems esportius, grades, etc.). Les instal·lacions estan formades 
com a mínim d’un espai esportiu i poden tenir o no espais complementaris.  

Un mateix espai esportiu situat en un recinte obert (a l’aire aire lliure o només cobert) o en 
un recinte tancat, pot donar lloc a instal·lacions ben diferents (pistes o pavellons, piscines a 
l’aire lliure o piscines cobertes, etc.), per això, en el càlcul de la quantia dels ajuts es 
diferencia diferents tipus d’espai en funció del seu tancament (aire lliure o en recinte tancat). 

1.4. Quines superfícies es consideraran per al càlcul dels ajuts? 

D’acord amb les bases de la convocatòria, es consideren només les superfícies dels espais 
esportius que conformen les instal·lacions esportives i sempre que estiguin afectats per la 
suspensió i limitació de l’obertura al públic durant l’any 2021. 

Per això, al formulari de la sol·licitud, el sol·licitant haurà de detallar només els metres 
quadrats dels diferents espais que conformen cada instal·lació afectada, d’acord amb els 
tipus d’espai següents: 

- Vasos de piscines cobertes: superfície total de lamina d’aigua dels vasos de piscina  
en recintes tancats (s’exclouen els vasos a l’aire lliure o amb tancaments estacionals 
com són els globus o similars). 

- Sales esportives i especialitzades: superfície total de sales d’activitats dirigides, de 
tonificació o musculació (fitnes), d’esports de combat, de tennis taula, etc.  

https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/cercador
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/equipaments-esportius/cens-dequipaments-esportius-de-catalunya-ceec/
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- Altres espais en recinte tancat: superfície total d’altres espais en recinte tancat no 
considerats als tipus anteriors, com pavellons, pistes de pàdel interiors, galeries tir, 
refugis de muntanya, rocòdroms interiors (superfície d’escalada), etc. 

- Altres espais a l’aire lliure: superfície total d’altres espais a l'aire lliure no considerats 
als tipus anteriors i espais específics de les àrees d’activitats esportives: pistes, 
camps, velòdroms, camps de golf, espais de hípica, circuits, ports esportius, pistes 
d’aeròdroms, etc. 

Per fer proporcional l’ajut a la grandària i complexitat de cada instal·lació, l’import total de 
l’ajut serà la suma dels imports corresponents a cada tram d’acord amb les bases i amb allò 
establert a la convocatòria corresponent.  

La superfície declarada es verificarà amb les superfícies dels diferents tipus que consten al 
CEEC, amb l’objectiu de classificar cada instal·lació amb els trams que realment els 
correspon. 

1.5.  Quina és l’entitat gestora de la instal·lació? 

És l’entitat titular o aquella que té el dret d’explotació d’una instal·lació esportiva. Les entitats 
gestores tenen i assumeixen tota la responsabilitat de l’ús i de les despeses de 
funcionament de la instal·lació esportiva. Les entitats gestores que no són titular de la 
instal·lació, per exemple gestionen instal·lacions públiques, han de tenir un contracte de 
concessió/concert o un conveni/encàrrec de gestió, no és suficient amb ser l’entitat usuària o 
qui controla la utilització de la instal·lació. 

Tornar a l’Índex 

2. Cerca al CEEC d’una instal·lació esportiva, altes i modificacions  

En primer lloc comproveu si la instal·lació esportiva consta al CEEC al cercador del CEEC . 

Feu la cerca de la instal·lació pel mapa seleccionant el municipi on s’ubica, acotant-la si és 
necessari per una paraula del nom o del tipus d’instal·lació a la cerca avançada.  

 

Si trobeu la instal·lació però heu d’actualitzar la informació, feu servir l’enllaç situat dins de la 
cerca de la instal·lació en concret“>Si trobeu algun error en les dades, utilitzeu aquest 
formulari “ 

https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/cercador
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Si no trobeu la instal·lació, feu servir l’enllaç “Si no trobeu censada alguna instal·lació podeu 
proposar l’alta fent servir aquest formulari” situat al final de la pàgina inicial del cercador del 
CEEC. 

 

Per poder tenir en compte les propostes d’altes o modificacions s’han d’haver fet amb data 
prèvia a la publicació de la resolució de la convocatòria. 

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

Totes les entitats han d’estar afectades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, o per la 
seva pròrroga. 

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

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

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

 Universitats catalanes 

Signeu la sol·licitud de subvenció preferentment amb certificat 
digital de persona jurídica (no amb signatura de persona física) 

Tornar a l’Índex 
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4. Com accedir al tràmit i al formulari 

Recomanem utilitzar 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, aneu 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  

 

S’obre un QÜESTIONARI que heu de respondre per accedir al formulari de la Sol·licitud 
de subvenció. 

Un cop respost el qüestionari, us descarregueu el formulari al vostre ordinador.  

 

No tanqueu la pàgina del qüestionari; al final del qüestionari teniu l’enllaç per enviar el 
formulari de la sol·licitud degudament emplenat. Pas “Accediu a enviar el formulari des 
d’aquest enllaç”  

 

Si quan us descarregueu els formularis s’activa Please wait .....heu de clicar la dreta del 
ratolí i Desar com a... al vostre ordinador. 
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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 

5. 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 ha de 
presentar el formulari i preferentment ha de signar com a persona jurídica. 

Si la persona que signa no és la que té la màxima representació de l’entitat, ha de signar 
preferentment com a persona jurídica. 

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” 
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Per a més informació, aneu a notificacions-electroniques/ 

 

Atenció! 

És important que informeu una adreça electrònica genèrica de l’entitat per evitar la pèrdua de 
la notificació quan hi hagi canvis de personal i que reviseu que aquesta adreça estigui ben 
escrita. Si no és correcte no rebreu cap notificació. 

 Dades addicionals 

o Poseu 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” de Tipus, seleccioneu la que correspon a 
l’entitat que representeu. 

 

Del desplegable que s’activa amb la “fletxeta” de Unitat territorial de l’entitat, seleccioneu la 
que correspon a l’entitat que representeu. Si l’entitat està fora del territori català, seleccioneu 
Altres. 

 

 Dades d’inscripció de la persona jurídica sol·licitant 

Heu de posar el número d’inscripció al Registre d’Entitats Esportives, al Departament de 
Justícia, al Registre Mercantil o al Registre corresponent de les universitats. 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
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Si l’entitat que representeu està inscrita al Departament de Justícia, també heu de posar el 
número d’adscripció al Registre d’Entitats Esportives; Recordeu que totes les entitats 
inscrites al Departament de Justícia que demanin subvenció, han d’estar adscrites al 
Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. 

 

 2021 – Prog.1- Ajut extraordinari COVID-19 

En aquest apartat heu de fer constar la informació que se us demana per a cadascuna de 
les instal·lacions per a les quals demaneu la subvenció. 

 Títol de l’activitat 

Poseu el nom de la instal·lació amb majúscula 

 

 Dades de la instal·lació esportiva afectada 

La instal·lació ha d’estar obligatòriament inscrita al Cens d’Equipaments Esportius de 
Catalunya o haver demanat l’alta abans de publicació de la convocatòria. 

 

 Nom de la instal·lació al CEEC 

Nom de la instal·lació recollida al Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya, tal com 
consta al CEEC. 

 Núm. de referència al CEEC 

Heu de fer constar el número de referència del CEEC que consta de 10 dígits. Només en el 
cas de no aparèixer en el cercador del CEEC i heu sol·licitat l’alta heu de posar ALTA 
SOL.LICITADA XX/XX/XXXX (Data de confirmació Sol·licitud Alta Equipament rebuda per 
correu electrònic) 

 Nom de l’entitat propietària de la instal·lació 

https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/cercador
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Especifiqueu el nom de l’entitat propietària de la instal·lació (ajuntament, club, empresa, 
particular, etc.) 

 Adreça/Codi Postal/Municipi 

Indiqueu l’adreça postal complerta de la instal·lació. 

 Superfícies 

En aquests apartats cal indicar la superfície total dels diferents tipus d’espais que conformen 
la instal·lació d’acord amb els criteris establerts a les definicions. Si la instal·lació no 
disposa d’algun dels tipus d’espai, poseu 0.  

 La instal·lació va rebre ajut a la conv.2020?  

Si no heu rebut la subvenció de la convocatòria resolta el 15 de desembre de 2020 per a 
aquesta instal·lació, seleccioneu No en el desplegable que s’activa amb la “fletxeta”; en cas 
contrari, seleccioneu Sí. 

En aquest sentit, us recordem que tindran prioritat les instal·lacions que no hagin rebut ajut 
en la convocatòria anterior. 

 

Si voleu afegir una nova petició de subvenció per a una altre instal·lació esportiva, heu de 
seleccionar Afegir 

 Declaració d’altres subvencions o ajuts .... 

 

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

 

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 reemborsable 
 Avantatge fiscal 
 Garantia 
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 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 
signar per declarar que compliu la que sigui escaient pel tipus d’entitat que representeu. 

Tornar a l’Índex 

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

ABANS DE VALIDAR EL FORMULARI, REVISEU LA INFORMACIÓ QUE HEU POSAT 
TENINT ESPECIAL CURA A NO REPETIR LA MATEIXA INSTAL.LACIÓ. 

Si és així, podeu eliminar la repetida, activant Esborrar situat per DAMUNT de la instal·lació 
repetida 

 

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

Al final del formulari, activeu Accepto les condicions i cliqueu 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, Validar es desactivarà 

  

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 Tràmits gencat. 

7. Com enviar el formulari 

Al final del formulari teniu l’accés directe per iniciar l’enviament a Tràmit en línia 
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Podeu introduir un Codi personal per identificar el vostre tràmit quan accediu a la “teva àrea 
privada”, però no és una informació obligatòria. 

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 heu d’identificar 

o preferentment amb el certificat digital de persona 
jurídica de les entitats emissores de certificats 
acceptades 

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.  

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
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Seleccioneu el que correspon i activeu Envia 

Tornar a l’Índex 

8. 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. 

 

Tornar a l’Índex 

9. Esmena d’alguna dada del formulari de la sol·licitud de subvenció 

Si DINS del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció, us adoneu que hi ha 
alguna dada incorrecte que heu d’esmenar, NO torneu a presentar la sol·licitud; heu d’enviar 
un escrit amb la informació de manera clara i concisa de l’error comès i l’esmena 
corresponent a través del formulari d’aportació que trobareu al Pas 2. 
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10. Com donar resposta a un requeriment 

Si heu de donar resposta a algun requeriment que us faci l’administració, ho heu de fer 
també des del Pas 2.  

 

Tornar a l’Índex 

11. Dubtes i aclariments 

L’horari general establert per donar informació de manera telefònica és de 9h del matí a les 
14h, a través dels telèfons relacionats tot seguit. També es pot demanar informació a través 
dels correus electrònics que s’hi detallen. No obstant, per aquesta convocatòria s’ha ampliat 
l’horari d’atenció telefònica des de les 8h fins les 17h, tal com es detalla a sota. 

o Representació Territorial de l’Esport a Barcelona: 

o Telèfon: 933 035 990 (atenció de 9 a 14h) 
o Correu electrònic: esports_barcelona.presidencia@gencat.cat 

o Representació Territorial de l’Esport a Girona: 

o Telèfon: 872 975 154 – 872 975 465 (atenció de 9 a 14h) 
o Correu electrònic: esports.girona@gencat.cat 

o Representació Territorial de l’Esport a Lleida: 

o Telèfon: 973 032 975 (atenció de 9 a 14h) 
o Correu electrònic: esports_lleida@gencat.cat 

o Representació Territorial de l’Esport a Tarragona: 

o Telèfon: 977 251 494 (atenció de 9 a 14h) 
o Correu electrònic: esports_tarragona.presidencia@gencat.cat 

o Representació Territorial de l’Esport a Terres de l’Ebre: 

o Telèfon: 977 495 640 – 977 448 230 (atenció de 9 a 14h) 
o Correu electrònic: esportsterresebre.presidencia@gencat.cat 

o Consell Català de l’Esport, Esplugues de Llobregat: 
o Telèfon: 934 804 900 (atenció de 8 a 14,30h) 
o Correu electrònic del Servei d’Equipaments Esportius: 

equipaments.cce.presidencia@gencat.cat 

mailto:esports_barcelona.presidencia@gencat.cat
mailto:esports.girona@gencat.cat
mailto:esports_lleida@gencat.cat
mailto:esports_tarragona.presidencia@gencat.cat
mailto:esportsterresebre.presidencia@gencat.cat
mailto:equipaments.cce.presidencia@gencat.cat
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o AMPLIACIÓ ATENCIÓ TELEFÒNICA: (de 8 a 9h, i de 14 a 17h) 

o Dimecres 10/03: 973 032 975- 973 032 971 

o Dijous 11/03: 977 495 640 – 977 448 230 

o Divendres 12/03: 933 035 991- 933 035 990 

o Dilluns 15/03: 977 251 487- 977 251 491 

o Dimarts 16/03: 872 975 154-872 975 465 

Tornar a l’Índex 


