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Subvenció Esportistes Federació Aèria Catalana 2022   

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 el 

seu defecte Internacional 

D – Premi en metàl·lic (Annex 1) 

 

3.- Àmbits (Annex 1) 

Competitiu  

- Autonòmic (Campionats de Catalunya i Lligues Catalanes) --------- A+B+C 
- Nacional (Campionats d’Espanya 2022) ------------------------------------------D 
- Internacional (WC, Lligues, Campionats, PWC, altres) -----------------------D 

Rècords 

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

Promocionals 

- Femení  -----------------------------------------------------------------------------A+B+C 

4.- Condicions particulars 

La subvenció serà concedida segons els resultats i rècords obtinguts per la 
temporada 2022 (01/10/2021 a 31/09/2022) del calendari oficial de competicions 
de la Federació Aèria Catalana (FAC) i respecte al Campionat d’Espanya, 
corresponent al calendari oficial de la Federació Aèria Espanyola (FAE).  

Respecte a les competicions Internacionals, aquelles publicades al calendari de 
la Federació Aèria Internacional (FAI) puntuable per World Cups (WC), Paraglider 
World Cup (PWC) i Campionats Mundials o Europeus. 

La subvenció no serà acumulable en cas que un Campionat d’Espanya sigui a la 
vegada WC. 
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En cas de fer pòdium al Campionat de Catalunya i Lliga Catalana, podrà obtenir a 
més de la subvenció d’inscripció al Campionat d’Espanya, inscripció a una prova 
de Lliga Nacional. 

Els esportistes que vulguin optar a aquestes subvencions indicaran a les 

inscripcions de les competicions d’àmbit nacional i Internacional en l’apartat 

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): 

L’Import de l’habilitació nacional per participar al Campionat d’Espanya o Lliga 

Nacional serà retornat un cop l’esportista hagi justificat la participació al mencionat 

campionat o lliga de la següent temporada. 

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

L’Import de la inscripció per participar al Campionat d’Espanya o Lliga Nacional 

per la disciplina/modalitat per la qual ha obtingut la subvenció serà retornat un cop 

l’esportista hagi justificar la seva participació a la següent temporada. 

Subvenció tipus D (Premi en metàl.lic): 

A abonar un cop ho sol·liciti l’esportista omplint el formulari corresponent al Web 

de la federació Aèria Catalana: 

https://federacioaeria.cat/serveis/subvencions/subvencio-esportistes/ 

Competitiu: Sempre que el nombre de participants sigui superior a vuit (8) 

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/    

https://federacioaeria.cat/serveis/subvencions/subvencio-esportistes/
https://federacioaeria.cat/disciplines/parapent/records/
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Quan un esportista compleixi els requisits per obtenir la subvenció caldrà 

que aquest ompli el corresponent formulari ubicat a 

https://federacioaeria.cat/serveis/subvencions/subvencio-esportistes/.  

Un cop la Federació rebi la sol.licitud de l’esportista, es revisarà i es 

contestarà al sol.licitant. 

 

 

 

Barcelona, 21 de novembre de 2021. 
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