Resolució de 4 de juliol de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, per
la qual es publica l’Acord de la Conferencia Sectorial del Deporte, de 9 de maig de 2022,
relatiu a la distribució territorial i criteris de repartiment del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Acord de distribució territorial dels crèdits relatius a determinats projectes de les inversions
«I1. Pla de Digitalització del Sector Esport» i «I2. Pla de Transició Ecològica d'Instal·lacions
Esportives» del component 26 «Foment del Sector de l'Esport» del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, per a l’any 2022.

RESUM EXECUTIU
Els ajuts es destinen a dos projectes: Un de formació i digitalització i l’altre de renovació dels
centres d’alt rendiment.
Pel que fa a les inversions als centres d’alt rendiment, tot i que diu explícitament que poden
ser públics o privats, pel que fa a Catalunya enumera només el CAR de Sant Cugat, sembla
que excloen altres centres que poden ser privats, com per exemple alguns federatius,
s’hauria de veure si estan vinculats al CAR i llavors entrarien en els ajuts.
Els projectes els ha de dur a terme el Govern de cada CCAA, però res no treu que les entitats
que puguin, els hi presentin projectes que compleixin amb els requisits exigits i puguin
aprofitar els fons.

PROJECTE 1
Denominació del projecte
C26 Fomento del Sector del Deporte. C26.I01.P02 Plan de Digitalización del Sector de
Deporte.

Descripció de les actuacions
Les inversions estan destinades a implementar les eines digitals oportunes dins d’un pla de
Prescripció d’activitat i exercici físic, que assegurin i facilitin la comunicació de la prescripció
en l’àmbit sanitari, la derivació al sistema esportiu/comunitari de persones inactives o amb
patologies que requereixin pautes d’activitat i/o exercici físic, i que assegurin l'execució de
programes d'activitat i exercici físic pel seu tractament i la retroalimentació dels resultats.
Les inversions estan destinades a activitats de formació per a Professionals sanitaris
(personal Mèdic i d'infermeria, especialment dels que treballen en els centres de salut
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d'atenció primària) i de formació per a educadors físics i esportius (professionals amb
titulació universitària en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport).
Les inversions estan destinades a crear estructures esportiu/comunitàries locals comptant
amb educadors físics i esportius que permetin atendre eficientment les derivacions que
generen els professionals sanitaris.
Criteris subvencionables lligats a l'execució del Projecte
A. Educadors físics i esportius en el projecte. Compensació per formar un 10 per cent (10%)
com a mínim de professionals col·legiats (Titulats universitaris en Ciències de l'Activitat
Física i l'Esport) de la C.A. en programes d'activitat i exercici físic saludables.
B. Personal sanitari en el projecte. Compensació per formar un 5 per cent (5%) com a
mínim del personal sanitari (mèdic i d’infermeria) de la C.A. en prescripció d'activitat i
exercici físic.
C. Nombre de Municipis en el projecte. Compensació per les despeses d'implantació
d'Unitats Actives d'Exercici Físic (UAEF,s) que siguin referència per a un 7 per cent (7%)
establert com el mínim dels municipis de cada C.A. Comptabilitzen els municipis agrupats
en Comarques, Mancomunitats, etc. assignats a una UAEF situada en aquestes entitats
supramunicipals.
D. Nombre de persones en el projecte. Compensació per un 0,01 per cent (0,01%) establert
com a mínim de la població (persones inactives o amb patologia) que hagi estat derivada
del sistema sanitari a les UAEF,s, i que participi en els seus programes.
Total - Euros Catalunya
1.200.852,80€
Metes i indicadors per al seguiment de la implementació de la mesura:
Meta 1: Aprovació en la Comunitat Autònoma d'un pla de prescripció d'activitat i exercici
físic.
Meta 2: Disposar d'un sistema/eina digital que doni suport al pla de prescripció.
Establiment de programes de formació, sent majorment en línia, per a cadascun dels
col·lectius professionals esmentats, i que aquests arribin almenys al 10% d'educadors físics
i esportius (Titulats universitaris en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport) col·legiats i al 5%
de professionals sanitaris (metges més personal d'infermeria), en la seva fase d'implantació.
Meta 3: Disposar de curs de formació específica en programes d'activitat i exercici físic
saludables per al col·lectiu d'educadors físics i esportius.
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Meta 4: Haver format en programes d'activitat i exercici físic saludable, a Catalunya, a 4.782
educadors físics esportius Col·legiats i a 478 formació de programes d'activitat i exercici físic
saludables, abans del 31 desembre de 2023.
Meta 5: Disposar d’un curs de formació específica en prescripció d'exercici físic per a
personal sanitari (Metge d'Atenció Primària i Infermeria) de la Comunitat Autònoma.
Meta 6: Haver format en prescripció d'exercici físic, a Catalunya, a 5.926 metges d'atenció
primària, a 5.767 personal infermeria atenció primària (Total: 11.693) i a 584 formació
prescripció d'exercici físic abans del 31 desembre de 2023.

Meta 7: Disposar d’UAEF,s que atenguin a Catalunya a 947 municipis, 66 municipis
referenciats a UAEF,s abans del 31 de desembre de 2023.
Meta 8: Que a Catalunya hi hagi un mínim de 776 participants en programes UAEF, abans
del 31 de desembre de 2023.

PROJECTE 2
Denominació del projecte
C26 Foment del Sector de l'Esport. C26.I1 Pla de Digitalització del Sector d'Esport.
C26.I02.P2 «Modernització d'instal·lacions esportives. Pla energia Esport 2.0».
L'objectiu perseguit per la present distribució territorial de crèdits és modernitzar de les
instal·lacions esportives en els Centres d'Alt Rendiment i en la Xarxa de Centres de
Tecnificació existents en les Comunitats Autònomes.
Descripció d'actuacions
Les inversions estan destinades preferentment a la Xarxa de Centres de Tecnificació de
titularitat tant pública com privada. Les instal·lacions que vagin a ser objecte d’intervenció
hauran de ser validades a efectes de control previ dels requeriments de la Unió Europea per
les autoritats nacionals.
Les inversions estaran dedicades a la renovació de les instal·lacions millorant la seva
eficiència energètica, optimitzant el seu ús mitjançant la digitalització o la millora de
l'accessibilitat.
Les intervencions en matèria d'eficiència energètica hauran d'aconseguir per terme mig una
reducció de la demanda d’energia primària d'almenys un 30%. Les actuacions objecte
d'aquest Acord tenen assignada una etiqueta climàtica 026 bis «Renovació de l'eficiència
energètica o mesures d'eficiència energètica relatives a infraestructures públiques, projectes
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de demostració i mesures de suport conformes amb els criteris d'eficiència energètica» amb
una contribució a objectius climàtics del 100%. Mesures «Do not significant harm».

PROJECTE 1
Denominació del projecte
C26 Foment del Sector de l'Esport. C26.I01.P02 Pla de Digitalització del Sector d'Esport.
Descripció del projecte
La Palanca 9 «Impuls de la Cultura i l'Esport», reserva el Component 26, per al «Foment de
l'Esport». Dins d'aquest Component 26 s'han establert una sèrie de reformes (3) i inversions
(3). Una de les reformes té com a objectiu principal definir una estratègia nacional per al
foment de l'esport contra el sedentarisme i la inactivitat física (C26.R3). La consecució
d'aquesta estratègia nacional està molt lligada a les inversions que s'aborden, entre altres,
en el denominat «Pla de Digitalització del Sector Esport» (C26.I1) en aspectes tan importants
com: La digitalització de l'esport; la comunicació i sensibilització sobre hàbits saludables; la
tecnologia i recerca en AFBS i Salut (activitat física beneficiosa per a la salut); i la col·laboració
entre el sector de salut pública i el sector esportiu en l'àmbit de la prescripció de l'activitat i
exercici físic per a la ciutadania.
Entre les inversions que finalment figuren en C26.I01.P02 es troba la referida a la implantació
de la Prescripció d'Activitat i Exercici Físic d'abast nacional. Els fons per al desenvolupament
d'aquesta inversió, per tant, es troben en el Pressupost del Consell Superior d'Esports
(Ministeri de Cultura i Esport).
Descripció de la inversió: Millorar la resiliència, accessibilitat i eficàcia dels sistemes de salut
i atenció, la seva accessibilitat i la seva preparació per a situacions de crisis, promovent de
manera segura, sostenible i inclusiva la pràctica d'activitat física i l'esport per a la salut
(AFBS), per a tota la ciutadania, que denominem «Esport Segur, Saludable i Inclusiu».

Criteris objectius per a la distribució dels fons
Tenint en compte una de les finalitats del PRTR, la cohesió social i territorial, i la dificultat
que pot suposar la implantació del projecte en funció de la singularitat de cada C.A,
s'estableixen els següents criteris de repartiment:
1. Cohesió territorial. S'estableix un fix de 100.000 euros per a cada C.A.
2. Proposta de criteris subvencionables lligats al territori:
A. Percentatge de població de cada C.A. en relació amb el conjunt nacional, segons l'últim
cens de població disponible.
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B. Nombre de municipis per C.A
C. Compensació per una major dispersió en municipis, donada la major dificultat
organitzativa en aplicar el Projecte entre la població.
D. Insularitat: Compensació específica a aquests territoris nacionals per la seva singularitat
geogràfica
E. «Espanya despoblada»: Compensació a les CC.AA. per un nombre major de províncies
pertanyents a la denominada Espanya despoblada.
F. Nombre de centres de salut/consultoris locals per C.A. Compensació per una major
dispersió de centres, la qual cosa implica major dificultat organitzativa en aplicar el Pla
entre la població.
3. Proposta de criteris subvencionables lligats a l'execució del Projecte:
A. Educadors físics i esportius en el projecte. Compensació per formar un 10 per cent (10%),
com a mínim, de professionals col·legiats (Titulats universitaris en Ciències de l'Activitat
Física i l'Esport) de la C.A. en programes d'activitat i exercici físic saludables.
B. Personal sanitari en el projecte. Compensació per formar un 5 per cent (5%) com a mínim
del personal sanitari (mèdic i infermeria) de la C.A. en prescripció d'activitat i exercici
físic.
C. Nombre de Municipis en el projecte. Compensació per les despeses d'implantació
d'Unitats Actives d'Exercici Físic (UAEF,s) que siguin referència per a un 7 per cent (7%)
establert com a mínim dels municipis de cada C.A. Comptabilitzen els municipis agrupats
en Comarques, Mancomunitats, etc. assignats a una UAEF situada en aquestes entitats
supramunicipals.
D. Nombre de persones en el projecte. Compensació per un 0,01 per cent (0,01%) establert
com a mínim de la població (persones inactives o amb patologia) que hagi estat derivada
del sistema sanitari a les UAEF,s, i que participi en els seus programes.
Coeficient de repartiment dels fons
Deduïda la quantitat establerta com a fix per a cada C.A. per cohesió territorial, per a aquest
repartiment de fons seran aplicable els següents coeficients:
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Total - Euros Catalunya
1.200.852,80€
Metes i indicadors per al seguiment de la implementació de la mesura
Tenint en compte la fixació de criteris objectius per a la distribució dels fons, s'estableixen
unes Metes a aconseguir i uns Indicadors objectius, que permetin validar o no el compliment
de la inversió en totes i cadascuna de les CC.AA.
Meta 1: Aprovació en la Comunitat Autònoma d'un pla de prescripció d'activitat i exercici
físic.
La primera Meta serà la redacció i aprovació per cada govern autonòmic del propi projecte
de prescripció d'activitat i exercici físic, que constitueixi la clau per al desenvolupament de
tot el procés.
Meta 2: Disposar d'un sistema/eina digital que doni suport al pla de prescripció.
Associat a aquest Pla, i tenint en compte la imbricació de la inversió amb la digitalització,
s'ha de disposar d'un sistema/eina digital per a la seva aplicació a procediments de base del
projecte de prescripció.
Establiment de programes de formació, sent majorment en línia, per a cadascun dels
col·lectius professionals esmentats, i que aquests arribin almenys al 10% d'educadors físics i
esportius (Titulats universitaris en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport) col·legiats i al 5% de
professionals sanitaris (mèdics, més personal d'infermeria), en la seva fase d'implantació.
Meta 3: Disposar d’un curs de formació específica en programes d'activitat i exercici físic
saludables, per al col·lectiu d'educadors físics i esportius.
Meta 4: Haver format, en programes d'activitat i exercici físic saludable, almenys a un 10%
del col·lectiu d'educadors físics i esportius (titulats universitaris en ciències de l'activitat física
i l'esport) col·legiats en la Comunitat Autònoma, abans del 31 desembre de 2023.
A Catalunya representa 4.782 educadors físics esportius Col·legiats i 478 formació de
programes d'activitat i exercici físic saludables.

Meta 5: Disposar d’un curs de formació específica en prescripció d'exercici físic per a
personal sanitari (Metge d'Atenció Primària i d’Infermeria) de la Comunitat Autònoma.
Meta 6: Haver format, en prescripció d'exercici físic, almenys a un 5% del col·lectiu de
personal sanitari (metges d'atenció primària i personal d'infermeria) de la Comunitat
Autònoma, abans del 31 desembre de 2023.
A Catalunya representa 5.926 metges d'atenció primària, 5.767 personal infermeria atenció
primària (Total: 11.693) i 584 formació prescripció d'exercici físic.
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Meta 7: Disposar de UAEF,s que atenguin almenys el 7% dels municipis de la comunitat
autònoma, abans del 31 de desembre de 2023.
(Comptabilitzen els municipis agrupats en Comarques, Mancomunitats, etc. assignats a una
UAEF situada en aquestes entitats supramunicipals).
Catalunya de 947 municipis, 66 municipis referenciats a UAEF,s.
L'última meta proposada, referida al nombre de participants en programes de les UAEF,s:
Meta 8: Que almenys un 0,01 per cent (0,01%) del total de població de la Comunitat
Autònoma hagi participat en programes de les UAEF,s abans del 31 de desembre de 2023. El
que a Catalunya suposaria 776 participants en programes UAEF

Descripció de les actuacions
Les inversions estan destinades a implementar les eines digitals oportunes dins d’un pla de
Prescripció d’activitat i exercici físic, que asseguren i faciliten la comunicació de la prescripció
en l'àmbit sanitari, la derivació al sistema esportiu/comunitari de persones inactives o amb
patologies que requereixin pautes d'activitat i/o exercici físic, l'execució de programes
d'activitat i exercici físic pel seu tractament i la retroalimentació dels resultats.
Les inversions estan destinades a activitats de formació per a Professionals sanitaris
(personal Mèdic i d'infermeria, especialment els que treballen en els centres de salut
d'atenció primària) i de formació per a educadors físics i esportius (professionals amb
titulació universitària en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport).
Les inversions estan destinades a crear estructures esportiu/comunitàries locals comptant
amb educadors físics i esportius que permetin atendre eficientment les derivacions que
generen els professionals.
Termini d'execució dels projectes
El termini d'execució de les activitats previstes a executar amb càrrec a aquests crèdits haurà
d'estar finalitzades abans del 31 de desembre de 2023.

PROJECTE 2
Denominació del projecte
C26 Foment del Sector de l'Esport. C26.I1 Pla de Digitalització del Sector d'Esport.
C26.I02.P2 «Modernització d'instal·lacions esportives. Pla energia Esport 2.0».Descripció del
projecte
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Descripció del projecte
La inversió denominada Pla de Transició Ecològica de les Instal·lacions té per objecte
modernitzar les infraestructures esportives creades en els tres centres d'alt rendiment
esportiu (Madrid, Sierra Nevada i Lleó) i de la Xarxa de Centres existent en les comunitats
autònomes a través del projecte Pla Energia 2.0 (Modernització de les instal·lacions
esportives). Es projecten diverses actuacions destinades a la substitució de les energies
actuals que empren en el seu funcionament per altres amb menors emissions contaminants,
que denominem, Pla Energia Esport 2.0 i a la renovació

d'equips per a l'obtenció del màxim rendiment energètic de cadascun dels sistemes dels què
es disposa.
L'objectiu perseguit per la present distribució territorial de crèdits és modernitzar les
instal·lacions esportives en els Centres d'Alt Rendiment i en la Xarxa de Centres de
Tecnificació existents en les Comunitats Autònomes.
Criteris objectius per a la distribució dels fons
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Els imports proposats pel 2022 són: Catalunya 1.921.957,48.

Instrument jurídic per a la transferència dels fons
Les beneficiàries d'aquestes línies de finançament són les Comunitats Autònomes reflectides
en la distribució anterior, si bé els destinataris finals de les mateixes podran ser les entitats
públiques o privades.
Quan els destinataris finals dels fons siguin entitats jurídiques privades, serà aplicable la
normativa comunitària en matèria d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació
dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
En tot cas hauran d'establir-se mecanismes que assegurin que les mesures a desenvolupar
pels beneficiaris finals contribueixen a l'assoliment dels objectius previstos i que aporten
la informació que, si escau, fora necessària per determinar el valor dels indicadors.
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Fites i indicadors per al seguiment de la implementació de la mesura
La mesura (C26.I2) té reconegut un únic objectiu CID: l'objectiu CID 373 «Renovació i millora
de centres tècnics per a l'esport i instal·lacions esportives».
La distribució territorial de la despesa per import de 75.000.000 euros en el període 20212023 contribueix parcialment a aquest Objectiu CID 373; en concret amb 54 projectes. Les
altres tres actuacions previstes, per import 71.521.080 euros, permetran aconseguir
l'indicador de 95 projectes establert en l'esmentat CID, si bé aquests 41 projectes restants
no són objecte d'assignació o distribució territorial en aquest acord.

Descripció d'actuacions
Les inversions estan destinades preferentment a la Xarxa de Centres de Tecnificació de
titularitat tant pública com privada. Les instal·lacions que vagin a ser objecte d'intervenció
hauran de ser validades a efectes de control previ dels requeriments de la Unió Europea per
les autoritats nacionals.
Les inversions estaran dedicades a la renovació de les instal·lacions millorant la seva
eficiència energètica, optimitzant el seu ús mitjançant la digitalització o la millora de
l'accessibilitat.
Les intervencions en matèria d'eficiència energètica hauran d'aconseguir per terme mig una
reducció de la demanda d’energia primària d'almenys un 30%. Les actuacions objecte
d'aquest Acord tenen assignada una etiqueta climàtica 026 bis «Renovació de l'eficiència
energètica o mesures d'eficiència energètica relatives a infraestructures públiques, projectes
de demostració i mesures de suport conformes amb els criteris d'eficiència energètica» amb
una contribució a objectius climàtics del 100%. Mesures «Do not significant harm».

Calendari per a la implementació del projecte d'inversió
Els projectes a executar amb càrrec a aquests crèdits hauran d'estar finalitzats abans del 31
desembre de 2025.
Incompatibilitat de les ajudes
D'acord amb l'article 9 del Reglament 241/2021, del Parlament Europeu i del Consell de 12
de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, les
reformes i els projectes d'inversió podran rebre ajuda d'altres programes i instruments de la
Unió sempre que aquesta ajuda no cobreixi el mateix cost.
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