Relació actualitzada de les subvencions i els ajuts públics que el Departament de la Presidència i organismes vinculats tenen previst convocar durant l’exercici pressupostari 2018

Data d'actualització: 12 de desembre de 2017
Unitat / organisme responsable Títol de la
subvenció/ajut
Secretaria de Comunicació del
Govern

Import previst

Condicions persones beneficiàries

Objectius i finalitat

Estat de publicació

Subvencions estructurals 3.928.000 €
publicacions periòdiques
en suport paper

Empreses periodístiques, entitats sense ànim de lucre editores de Protecció d'aquest sector respecte el
Edició de publicacions
desavantatge competitiu del mercat
periòdiques en català o aranès, publicacions periòdiques i agrupacions de persones físiques,
comunitats de béns que compleixin els requisits establerts per les
en suport de paper
bases corresponents

Pendent publicació noves bases

Subvencions estructurals 1.481.000 €
a mitjans informatius
digitals de titularitat
privada

Edició de publicacions en
suport digital en català o
aranès de titularitat privada

Persones físiques i jurídiques editores de mitjans informatius
Protecció d'aquest sector respecte el
digitals i agrupacions de persones físiques i comunitats de béns
desavantatge competitiu del mercat
que compleixin els requisits establerts per les bases corresponents

Pendent publicació noves bases

Subvencions estructurals 570.000 €
a emissores de televisió
de titularitat privada

Prestació de serveis de
televisió en català o aranès

Protecció d'aquest sector respecte el
desavantatge competitiu del mercat

Pendent publicació noves bases

Protecció d'aquest sector respecte el
desavantatge competitiu del mercat

Pendent publicació noves bases

Subvencions estructurals 577.000 €
a emissores de ràdio de
titularitat privada

Casa de Perpinyà

Objecte

Persones físiques i jurídiques privades que emetin programes
televisius i siguin titulars d'una llicència per a la prestació de
serveis de televisió digital terrestre, o bé siguin arrendatàries d'una
llicència autoritzada pel CAC
Prestació de serveis de
Persones físiques i jurídiques privades que emetin programes
radiodifusió en català o aranès radiofònics i siguin titulars d'una llicència per a la prestació de
serveis de televisió digital terrestre, o bé siguin arrendatàries d'una
llicència autoritzada pel CAC

Subvencions a iniciatives 814.000 €
que que contribueixin al
foment del periodisme i
l'enfortiment de l'espai
català de comunicació

Iniciatives desenvolupades per
entitats i organitzacions
professionals en l'àmbit del
foment i enfortiment de l'espai
català de comunicació

Fundacions i associacions del món dels mitjans de comunicació,
organitzacions representatives dels empresaris o dels treballadors,
col·legis professionals, i agrupacions de persones físiques o
jurídiques i comunitats de béns
que compleixin els requisits establerts per les bases corresponents

Pendent publicació noves bases
Promoure aquelles iniciatives
desenvolupades per entitats
representativers i entitats sense finalitat
de lucre en el sector de la comunicació
en català

Subvencions pluriennals 80.000 €
Eurodistricte per al
desenvolupament de
projectes de cooperació
a l'Espai Català
Transfronterer

Subvencions destinades a
desenvolupar micro-projectes
de cooperació transfronterera
dins l'Espai Català segons
conveni signat entre la
Generalitat de Catalunya i el
Consell Departamental dels
Pirineus Orientals (Comarques
gironines i Departament dels
Pirineus Orientals)

Les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre amb
presència al territori de l'Eurodistricte de l'Espai Català
Transfronterer així com les administracions locals i els seus ens o
organismes dependents i les universitats públiques de les
comarques de la demarcació de Girona

Donar suport a projectes transfronterers Pendent publicació noves bases
de cooperació desenvolupats al territori
de l'Espai Català Transfronterer, que no
tenen les capacitats per recaptar els
recursos públics habituals destinats a
l'àmbit transfronterer, tot posant en
relleu la transcendència de
determinades accions estratègiques
que vertebren l'Eurodistricte de l'Espai
Català Transfronterer.Establir lligams i
relacions ente la Catalunya del Nord i el
Principat

Premi Ramon Juncosa

Premi de divulgació i
periodisme transfronterers

Periodistes, estudiants i divulgadors que hagin publicat un article,
estudis o informacions sobre un tema d'interès transfronterer
durant l'any anterior a l'atribució del premi

Promoure l'Espai Català Transfronterer Pendent publicació noves bases
en el sector de la cultura i de la
comunicació. Establir lligams i relacions
ente la Catalunya del Nord i el Principat

Atorgar beques per a la
realització d'estudis sobre
l'organització territorial del
poder
Subvencions biennals per a la
realització de treballs
d'investigació en l'àmbit de les
ciències de l'esport

Adreçat a professors/ores universitaris/àries

Promoure la recerca sobre
l'organització territorial del poder

Fundacions i d'altres entitats privades sense afany de lucre, que
exerceixin la seva activitat a Catalunya, degudament inscrites al
registre corresponent de la Generalitat i Catalunya, i que segons
els seus estatuts o norma constitutiva realitzin treballs
d'investitgació en l'àmbit de les ciències de l'esport. També hauran
de comptar amb investigadors acreditats responsables dels equips
o grups de recerca de l'entitat.

Donar suport a entitats que centrin la
Pendent publicació convocatòria
seva investigació en les àrees
següents:
a) Adaptació cardiocirculatòria en
l'exercici físic i d'alt rendiment esportiu.
b) Efectes del procés d'entrenament
sistemàtic sobre l'aparell locomotor de
l'esportista.
c) Utilització de la pràctica física i/o
esportiva com a eina per a la millora de
la salut d’amplis sectors de població.
d) Adaptació psicològica per a
l'optimització del rendiment en joves
esportistes.
e) Recerca en els mètodes i la detecció
de l'ús de substàncies prohibides en
esportistes d'elit.
f) Aspectes per a la prevenció de la
violència, racisme i xenofòbia en
l’esport.
g) Beneficis de la pràctica
multiesportiva i/o del treball de valors
en la pràctica esportiva, en infants i
joves.
h) Biotecnologia aplicada a l’esport com
a control de la salut.
i) Nutrició i suplements ergogènics en la
pràctica esportiva
j) Fisioteràpia aplicada a la prevenció i
Pendent publicació noves bases
Fomentar i protegir l’associacionisme
esportiu, impulsar l’esport federat i
planificar l’esport d’elit i d’alt nivell, així
com promoure l’esport d’esbarjo, lleure i
salut, i donar suport als esportistes amb
discapacitats

1.200 €

Institut d'Estudis de l'Autogovern Beques i ajuts de recerca 190.000 €
sobre l'organització
territorial del poder dels
estats
60.000,00 €
Consell Català de l'Esport
Realització de treballs
d'investigació en l'àmbit
de les ciències de
l'esport

Suport a l'acció de les
federacions esportives
catalanes i les unions
esportives de clubs i
associacions per a l'any
2017

8.400.000,00 €

Suport a l'acció de les
federacions esportives
catalanes i les unions
esportives de clubs i
associacions per a l'any 2018

Federacions esportives catalanes, unions esportives de clubs i
associacions. Totes aquestes entitats han d'estar inscrits al
Registre d'Entitats Esportives, tenir la Junta inscrita i haver
complert amb les obligacions
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Pendent publicació noves bases

Unitat / organisme responsable Títol de la
Import previst
subvenció/ajut
650.000,00 €
Organització i
participació en activitats
esportives federades
corresponents a la
temporada 2017-2018

Institut Nacional d'Educació
Física de Catalunya

Objecte

Condicions persones beneficiàries

Objectius i finalitat

Estat de publicació

Organització i participació en
activitats esportives federades
corresponents a la temporada
2017-2018: competicions
esport femení i competicions
internacionals oficials

Entitats esportives federades, les entitats no esportives sense
afany de lucre federades amb seccions esportives i les entitats
esportives i les entitats no esportives sense afany de lucre amb
seccions esportives membres d'una unió esportiva de clubs,
sempre que es demani un mínim de 3.000 euros, sumant l’import
de tots els programes sol·licitats per cada entitat. En la data de
finalització del termini de presentació de les sol•licituds, aquestes
entitats han d’estar degudament inscrites o adscrites al Registre
d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i també han de
tenir la junta directiva o òrgan de govern degudament inscrit en
aquest Registre o el que correspongui

Fomentar i protegir l’associacionisme
esportiu, impulsar l’esport federat i
planificar l’esport d’elit i d’alt nivell,
especialment l'esport femení i la
internacionalització de l'esport català

Pendent nova convocatòria

4.350.000,00 €
Subvencions per als
consells esportius de
Catalunya corresponents
al curs 2017-2018

Suport a la gestió i el
desenvolupament dels
programes Pla Català de
l'Esport a l'Escola, Jocs
Esportius Escolars de
Catalunya, Esport Blanc
Escolar per al curs 2017-2018

Consells esportius de Catalunya, que estiguin degudament inscrits Donar suport als consells esportius com Pendent publicació noves bases
a principals entitats promotores de
al Registre d'entitats esportives i hagin complert en la data de
l’activitat esportiva escolar a Catalunya
finalització del termini de presentació de les sol·licituds amb les
obligacions previstes a l’article 20.3 del Decret 267/1990, de 8
d’octubre, de regulació dels consells esportius, pel que fa al
retiment de comptes davant el Consell Català de l’Esport

1.000.000,00 €
Activitats esportives i
actes que tinguin un
impacte significatiu en el
conjunt del sistema
esportiu a Catalunya o
de rellevància social i
històrica

Realització de les activitats
esportives i actes que tinguin
un impacte significatiu en el
conjunt del sistema esportiu a
Catalunya o de rellevància
social i històrica, executats
durant la temporada 2017-2018

Entitats públiques i les entitats privades sense finalitat de lucre
que, en la data de finalització del termini de presentació de les
sol·licituds, estiguin degudament inscrites o adscrites al Registre
d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunyai que també
tinguin la junta directiva o òrgan de govern degudament inscrit en
aquest Registre o el que correspongui, sempre que es demani un
mínim de 3.000 euros sumant l’import de totes les actuacions
sol·licitades per cada entitat

Actuacions urgents
2.000.000,00 €
d’adaptació a la
seguretat, l’habitabilitat o
la funcionalitat dels
equipaments esportius
existents i redacció de
treballs tècnics
(Projectes, Mapa de les
Instal.lacions Esportives
del Municipi MIEMs i
209.540 €
Concessió i renovació
d'ajuts per a la
contractació de personal
investigador novell

Actuacions urgents d’adaptació Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades
a la seguretat, l’habitabilitat o la
funcionalitat dels equipaments
esportius existents i redacció
de treballs tècnics (Projectes,
Mapa de les Instal.lacions
Esportives del Municipi MIEMs i auditories) a dur a
terme durant l'any 2018

Concessió d'ajuts per a 78.400 €
la formació
complementària
d'alumnat universitari i
persones postgraduades
en l'àmbit de l'educació
física i l'esport

Pendent nova convocatòria
Fomentar, divulgar, planificar,
coordinar, executar, assessorar i
implantar la pràctica de l’activitat física i
de l’esport arreu de Catalunya a tots els
nivells i estaments socials

Pendent de redacció de les bases i de la
Resoldre les deficiències en les
convocatòria
instal.lacions envellides i millorar la
seva qualitat, i inicar els estudis i
projectes per equilibrar la distribució
territorial de les instal.laicons esportives

Bases publicades per Ordre
PRE/298/2016, de 7 de novembre
(DOGC 7245 de 11.11.2016).
Convocatòria en fase d'elaboració

Concessió d'ajuts per a la
contractació de personal
investigador novell en l'àmbit
de l'educació física i l'esport i
les seves ciències aplicades

Persones graduades que s'integrin en algun projecte de recerca
avaluat positivament de l'AGAUR i que es trobin en algun dels
supòsits establerts a l'article 6 del Reial Deret 99/2011 de 28 de
gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat

Fomentar i promoure la recerca
científica en l'àmbit de l'educació física,
l'activitat física i l'esport i les seves
ciències aplicades

Completar la formació de
l'alumnat universitari i persones
postgraduades en l'àmbit de
l'educació física i de l'esport

Persones llicenciades o graduades en ciències de l'activitat física i
de l'esport o màster per la Universitat de Barcelona o de Lleida o
persones matriculades a grau, doctorat o màster per les
esmentades universitats

Pendent publicació noves bases
Completar la formació de l'alumnat o
persones postgraduades mitjançant una
formació pràctica complementària en
àrees professionals relacionades amb
l'activitat física i l'esport
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