
                                                                                                                  V.6 - 23/11/22                                                                                       

www.federacioaeria.cat 

Rbla. De Guipúscoa 23, 5 C 

08018 Barcelona 

info@federacioaeria.cat 

934 575 328 

Subvenció per als Clubs 

La subvenció la podran sol·licitar els Clubs afiliats que es trobin al corrent del pagament de 

la quota de Club de l’any en curs i anterior. 

 

1- Import de subvenció per categoria de Club. 

A –  3000€  - Clubs amb més de 300 federats 

B –  2000€  - Clubs amb més de 100 federats  

C –  1500€  - Clubs amb més de 50 federats 

D –  1000€  - Clubs amb més de 25 federats 

E –   500€   - Clubs amb 25 o menys federats 

2- Criteris de la convocatòria. 

El resultat de la convocatòria serà obtingut per sorteig d’entre el nombre total de federats 

presentats pels Clubs sol·licitants. 

Els Clubs obtindran una numeració correlativa corresponent al nombre de federats que hagin 

donat d’alta fins al 30 de novembre de 2022, corresponent a la temporada en curs. 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria, la Federació 

publicarà en un termini de 20 dies la relació de Clubs acceptats i exclosos amb els motius 

que corresponguin, el número de federats per Club i els números correlatius assignats a 

cada Club amb els quals participa al sorteig.  

En un termini de 10 dies des de la publicació dels Clubs acceptats es realitzarà el sorteig per 

mitjans informàtics. 

El Club que rebi la subvenció no podrà tornar a participar a la següent convocatòria. 

S’entén com a federat el associat d’un Club que com a mínim disposa de llicència federativa 

amb el concepte de quota federativa o quota simpatitzant. 

 

Exemple: 

- Club XXX1, categoria “A” amb 250 federats. Números de l’1 al 250. 

- Club XXX2, categoria “B” amb 120 federats. Números del 251 al 370. 

- Club XXX3, categoria “E” amb 10 federats. Números del 371 al 380. 
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Realitzat el sorteig del número 1 al 380, surt a l’atzar el número 56, corresponent al Club 

XXX1. 

Rebria una subvenció de 3.000€.  

 

4- Pressupost de la subvenció anual. 

S’estableix una subvenció anual de 3000€, la qual podrà ser ampliada en cas de no haver-

se esgotat, motiu pel qual es realitzaria un altre convocatòria al mes de maig del següent 

any. 

 

5- Justificació 

La subvenció només podrà ser destinada a la reforma o millores a instal·lacions, adquisició 

de material d’ús col·lectiu o en activitats per donar a conèixer o fomentar l'activitat esportiva. 

Per aquest motiu es requerirà documentació que justifiqui la despesa ens aquests conceptes 

a partir de la data de publicació del resultat de la convocatòria, i la Federació es farà càrrec 

dels pagaments. 

El Club que rebi la subvenció caldrà que acrediti la justificació abans de 60 dies des de la 

data de publicació del resultat de la convocatòria. 

En cas de no justificar la subvenció atorgada dintre del termini indicat, aquesta no serà 

atorgada i s’acumularà al pressupost de subvencions per la següent convocatòria, el Club 

no es podrà tornar a presentar a la següent convocatòria. 

 


