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Subvenció Esportistes Federació Aèria Catalana 2021   

1.- Condicions Esportista 

- Pertànyer a un Club Català afiliat a la Federació Aèria Catalana. 

- Disposar de Llicència Federativa Catalana 

- No haver estat sancionat disciplinàriament per la Federació Aèria Catalana, 

Consell Català de l’Esport o Consejo Superior del Deporte. 

 
2.- Tipus de subvenció 

A – Equipació oficial 

B – Habilitació RFAE 

C – Inscripció Campionat d’Espanya, Lliga Nacional (una convocatòria), o en 

seu defecte Internacional 

D – Premi en metàl·lic (Annex 1) 

 

3.- Àmbits (Annex 1) 

Per resultats i rècords obtinguts a partir de la data de publicació del present. 

Competitiu  

- Autonòmic (Campionats Catalunya, Lligues Catalanes) ----------- A+B+C 
- Nacional (Campionats d’Espanya 2020) --------------------------------A+B+C  
- Nacional (Campionats d’Espanya 2021) ---------------------------------------D 
- Internacional (WC, Lligues, Campionats, PWC, altres) -------------------- D 

Rècords 

- Registre Oficial de la Federació Aèria Catalana ------------------------- A+D 

Promocionals 

- Femení  --------------------------------------------------------------------------A+B+C 
- Influencers esportius -------------------------------------------------------------A+D 

4.- Condicions particulars 

La subvenció serà concedida segons els resultats i rècords obtinguts a 
partir de la data de publicació de la present guia, exceptuant els 
Campionats d’Espanya 2020. 

Els esportistes que vulguin optar a aquestes subvencions indicaran a les 

inscripcions de les competicions d’àmbit nacional i Internacional en l’apartat 
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corresponent sobre els SPONSORS, si hagués aquesta opció: Federació Aèria 

Catalana, entre d’altres, si fos el cas. 

Subvenció tipus A (Equipació esportiva): 

Els esportistes faran ús de l’equipació esportiva en aquelles competicions d’àmbit 

nacional en les quals participi sempre que sigui possible per motius higiènics i es 

prioritzarà l’ús en cas d’accedir a pòdium. 

En competicions a nivell regional/autonòmic i/o internacional podrà fer ús si així 

ho desitja el propi esportista. 

Subvenció tipus B (habilitació RFAE): 

Serà tramitada a petició de l’esportista en el moment de renovar la llicència 

complimentant prèviament el formulari a la web de la Federació Aèria Catalana. 

https://federacioaeria.cat/competicio/formularis-i-actes/ 

Subvenció tipus C (Inscripció Campionat Espanya/ lliga nacional...): 

A petició de l’esportista en el moment que correspongui, complimentant 

prèviament el formulari a la web de la Federació Aèria Catalana. 

https://federacioaeria.cat/competicio/formularis-i-actes/ 

Subvenció tipus D (Premi en metàl.lic): 

Abonat un cop sigui realitzat el formulari corresponent a la Web de la federació 

Aèria Catalana https://federacioaeria.cat/competicio/formularis-i-actes/ 

Rècords: Les condicions dels rècords hauran d’estar validats i/o sol·licitar 

la seva reglamentació prèvia per les corresponents àrees.  

Un cop es sol·liciti un rècord aquest serà validat si procedeix, i posteriorment es 
publicarà a la web de la Federació Aèria, a l’apartat corresponent de rècords 
segons la disciplina, exemple,https://federacioaeria.cat/disciplines/parapent/records/    

Influencer: Podeu sol.licitar la vostra petició a 
https://federacioaeria.cat/competicio/formularis-i-actes/ 

El total d’assignació de les subvencions quedarà limitat al pressupost 
assignat per aquest programa d’ajudes i en funció de l'ordre d'entrada de 
les sol·licituds. 

 

Barcelona, 16 de Desembre de 2020. 
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