
    

    

 

 

 

PROTOCOL PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE L’AJUT  
PEL PROGRAMA DE JEE 

 
 
 

 Concepte:  
o El Consell Esportiu estableix una línia d’ajut per afavorir l’accessibilitat a 

la pràctica esportiva dels infants i joves amb majors dificultats 
socioeconòmiques de la comarca.  

 
 Ajut: 

o Es subvenciona amb el 50% de la quota d’inscripció als JEE a aquell/s 
esportista/es escolar/s que tinguin dificultats econòmiques per fer front 
a aquesta despesa. 

o Per assegurar la viabilitat d’aquest ajut, el Consell Esportiu destinarà 
0,5€ de cada inscripció d’esportista a aquesta bossa de contingència 
social. 

 
 Protocol de sol·licitud:   

o La sol·licitud haurà de fer-la l’entitat/centre educatiu corresponent 
mitjançant un llistat on consti les dades de nom, cognom, equip, entitat 
i mail de contacte de l’interessat i signada pel representat legal de 
l’esportista sol·licitant. 

o Aquesta sol·licitud abans d’arribar al Consell haurà d’estar validada pel 
departament d’esports de l’Ajuntament corresponent. 

o La data màxima per presentar la sol·licitud serà el 31 de desembre de 
2022. 

 
 

 Criteris de concessió 
o Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, el Consell Esportiu 

valorarà totes les peticions rebudes per tal de procedir a l’atorgament-
denegació de la subvenció. 

o Una vegada estigui concedida la subvenció, s’enviarà una carta a les 
famílies beneficiàries.  
 
 

 Període subvencionat: 50% de la quota d’inscripció a l’esportista de JEE pel curs 
2022-2023 (1 de setembre del 2022 al 31 d’agost del 2023) 
 
 
 
 
 



    

    

 

 

 

PROTOCOL PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DEL FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL 
PEL PROGRAMA DE PCEE 

 
 
 

 Concepte:  
o El Consell Esportiu estableix una línia d’ajut per afavorir l’accessibilitat a 

la pràctica esportiva dels infants i joves amb majors dificultats 
socioeconòmiques de la comarca.  

 
 Ajut: 

o Es subvenciona amb el 100% de la quota d’inscripció al PCEE a aquell/s 
esportista/es escolar/s que tinguin dificultats econòmiques per fer front 
a aquesta despesa. 

o Per assegurar la viabilitat d’aquest ajut, el Consell Esportiu ha creat un 
fons econòmic de contingència social de 20.000€. 

 
 Protocol de sol·licitud:   

o La sol·licitud haurà de fer-la el coordinador/a del PCEE del centre 
educatiu (només centres adscrits al programa Pla Català d’Esport a 
l’Escola de la Generalitat de Catalunya) enviant un llistat amb el 
nombre d’alumnes (nom, cognoms, activitat esportiva que realitza) i el 
motiu de la sol·licitud per tal de procedir a la valoració de l’atorgament 
d’aquest fons. 

o La data màxima per presentar la sol·licitud serà el 31 de desembre de 
2022. 

 
 

 Criteris de concessió 
o Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, el Consell Esportiu 

valorarà totes les peticions rebudes per tal de procedir a l’atorgament-  
denegació de la subvenció. 
 
 

 Període subvencionat: 100% de la quota d’inscripció a l’esportista del PCEE pel 
curs 2022-2023 (1 de setembre del 2022 al 31 d’agost del 2023) 
 


