
 

 

 

Ajuts per a la digitalització d’instal·lacions esportives municipals mitjançant 
dispositius de producció automàtica 

Descripció: Ajut econòmic a Ajuntaments de Catalunya per a la instal·lació de dispositius de 
producció automàtica a instal·lacions esportives municipals per a la retransmissió de l’activitat 
competitiva federada a través del canal Esport+.TV 

Beneficiaris: Ajuntaments de Catalunya amb activitat esportiva de clubs federats. 

Període de la sol·licitud: 25/05/21 a 14/06/21 

Antecedents.-  

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) és l’entitat esportiva privada 
representativa del conjunt de les federacions esportives legalment constituïdes a Catalunya i 
inscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. 

La UFEC fou fundada l’any 1933 i l’any 1934 fou declarada Corporació oficial de la Generalitat 
de Catalunya. Des d’aleshores i fins a l’actualitat, la institució ha treballat incansablement per, 
entre altres objectius: promocionar, defensar i representar tot l’esport federat de Catalunya; 
col·laborar amb totes les entitats i organismes públics i privats en el desenvolupament i la millora 
de l’esport de Catalunya; i proposar les iniciatives que consideri adients per a la millora de la 
política esportiva catalana.  

En l’ampli treball de representació, defensa i impuls del sector esportiu, l’any 2016 la UFEC va 
crear la pròpia fundació, la qual al llarg de la seva existència ha desenvolupat projectes tant 
d’abast local, nacional i internacional que tenen per finalitat donar projecció social, suport i 
promoció esportiva a les entitats esportives del país, en especial les federacions i els seus clubs.  

La UFEC, més enllà de ser una entitat representativa del sector esportiu federat de Catalunya, 
ha creat una pròpia marca i identitat vinculada a l’esport en què s’identifiquen plenament les 
federacions esportives catalanes i gran part dels clubs esportius de Catalunya, però també la 
resta de federacions autonòmiques i estatals així com d’abast internacional que han vist en la 
UFEC, així com en la seva fundació i el seu treball conjunt, un aliat rigorós per desenvolupar 
projectes i treballs en benefici de l’esport en general, la ciutadania i les entitats esportives.  

Ara precisament, amb aquesta vocació disruptiva i impulsora, la Fundació UFEC, per mandat 
directe de les federacions esportives de Catalunya juntament amb la mateixa UFEC, aprecia les 
vicissituds del moment com una oportunitat de canvi social que cal aprofitar per adequar el 
model esportiu vigent a les necessitats que el context requereix. Unes necessitats que permeten 
dibuixar un model basat en tres grans eixos transversals: implementació de la digitalització, 
sostenibilitat en la pràctica esportiva i promoció de l’activitat esportiva sense limitacions. 

 



 

 

 

És en aquest sentit que neix el projecte de la primera plataforma OTT de l’esport català. 

El canal OTT de l’esport català és un projecte amb diferents palanques d’activació per tal 
d’introduir la tecnologia en el desenvolupament de l’esport base i amateur de Catalunya:  

→ Per una banda es crea un lligam emocional i aspiracional amb les famílies d’esportistes, 
els companys i amics dels mateixos que permetrà fer el seguiment de les activitats 
esportives des de qualsevol dispositiu i en qualsevol moment.  

→ Per altra, ofereix l’oportunitat als clubs i les federacions d’establir un mecanisme per 
conèixer els aficionats, oferir continguts esportius i monetitzar uns actius que fins al 
moment no han estat explotats, uns actius que revertiran econòmicament en les seves 
economies.  

→ Finalment, l’evolució d’un sistema esportiu econòmicament sostenible i autònom, que 
permeti la viabilitat de les entitats esportives de Catalunya.  

La Fundació UFEC proposa un canvi de paradigma mitjançant la digitalització i l’estratègia digital 
de l’esport de Catalunya amb la finalitat d’aproximar-se a la ciutadania en general i els 
consumidors de continguts esportius en concret, conèixer millor les seves inquietuds i oferir els 
productes adaptats a les necessitats d’una població cada cop més digital, però no per això, 
menys esportiva.  

En definitiva, s’aposta per la construcció d’una porta que transformarà clubs i entitats esportives 
per aconseguir la seva viabilitat econòmica i, així, la projecció i els èxits esportius desitjats. 

La transformació digital del sistema esportiu català que proposa la Fundació UFEC passa per un 
enfocament en què  esportistes, afició i consumidors de continguts esportius ocupen el centre 
d’una relació en què les entitats esportives poden seguir oferint l’oferta d’activitats tradicionals, 
però al mateix temps i complementàriament un ampli catàleg de continguts, serveis i 
experiències que acaben enfortint la relació entre la ciutadania, l’esport i el teixit associatiu 
esportiu de Catalunya. 

La mirada al futur que planteja la Fundació UFEC converteix l’esport i la digitalització en binomi 
imprescindible d’una societat avançada, saludable, activa i conscient de la seva necessitat que 
permetrà enfortir el teixit esportiu de Catalunya.  

L’objectiu estratègic que té el projecte plantejat és enfortir el teixit esportiu de Catalunya, de 
caràcter associatiu i sense ànim de lucre, mitjançant l’impuls d’un nou context social i esportiu 
on la digitalització, la sostenibilitat i l’accés universal als continguts esportius marquin el nou 
model del sistema esportiu de Catalunya. Un model que permeti les entitats esportives seguir 
desenvolupant amb encert la important tasca social i esportiva mitjançant la connectivitat amb 
l’afició, esportistes i socis i sòcies juntament amb el rendiment econòmic de la seva activitat 
esportiva tot obtenint nous recursos que permetin millorar l’ecosistema esportiu del país, 
històricament amb dèficit d’ingressos respecte a la capacitat de producció, així com altres països 
i regions d’Europa.  



 

 

 

Els ajuts per a la digitalització d’instal·lacions esportives municipals s’atorgaran als Ajuntaments 
que ho sol·licitin, d’acord amb el que preveuen les clàusules següents: 

Primera.- Objecte i finalitat 

L’objecte de la present convocatòria és donar suport econòmic als Ajuntaments de Catalunya 
que siguin titulars d’instal·lacions esportives municipals on es desenvolupin activitats esportives 
federades de caràcter competitiu.  

La finalitat d’aquest ajut és impulsar la instal·lació de dispositius d’intel·ligència artificial, és a 
dir, dispositius de producció automàtica, per a la producció de continguts audiovisuals que 
puguin visualitzar-se al canal de l’esport català, i així promocionin i projectin l’esport del municipi 
al territori català així com arreu del món.  

Segona.- Normativa aplicable 

L’adjudicació dels ajuts econòmics previstos en aquesta convocatòria es regeix pel present i, 
especialment, les condicions desenvolupades en aquest reglament.  

La relació jurídica que vincula l’Ajuntament beneficiari i la Fundació UFEC s’instrumentalitza 
mitjançant conveni, en els termes que l’actual legislació permet i contempla.  

Tercera.- Requisits  

Per tal que els Ajuntaments puguin ser beneficiaris del suport econòmic, aquests han de complir 
els següents requisits: 

a. Ser titulars de les instal·lacions esportives on es pretengui instal·lar els dispositius, 
encara que tinguin la gestió en règim de concessió o no siguin gestionats per aquests. 

b. Que acullin activitat esportiva de caràcter competitiu d’àmbit federat, desenvolupada 
per clubs esportius adscrits a federacions esportives de Catalunya. 

Quarta.- Despeses objecte de l’ajut econòmic  

És objecte de suport econòmic en virtut de la present, la inversió en els dispositius 
d’intel·ligència artificial compatibles amb el projecte global per a la plataforma de canal de 
l’esport català.  

La Fundació UFEC assumeix fins a un màxim del 50% de la inversió per cada dispositiu de 
producció automàtica que s’instal·li a cada instal·lació esportiva d’àmbit municipal, sempre que 
es tracti del dispositiu compatible amb el canal impulsat per la Fundació UFEC. 

La compatibilitat del dispositiu amb el canal de l’esport català és un element imprescindible, per 
tant, el suport econòmic cobreix la inversió en dispositius que la Fundació UFEC determini.  



 

 

 

Aquesta quantitat inclou la inversió per a l’adquisició i instal·lació del dispositiu de producció 
automàtica, essent responsabilitat de la Fundació UFEC assumir el seu manteniment anual en el 
transcurs del projecte.  

Cinquena.- Obligacions de l’Ajuntament beneficiari 

Sens perjudici del conveni que vinculi la Fundació UFEC amb l’Ajuntament beneficiari, aquest ha 
d’assumir com a mínim el 50% de la inversió en el dispositiu de producció automàtica determinat 
per la Fundació UFEC abans del 30 de setembre del 2021, prèvia signatura de conveni amb la 
Fundació UFEC.  

Sisena.- Termini i procediment de sol·licitud  

Les sol·licituds han de presentar-se en el termini de vint dies naturals després de la publicació 
de la present convocatòria, finalitzant el termini el 14 de juny de 2021.  

Les sol·licituds han de presentar-se per correu electrònic, a la següent direcció 
auxiliar@fundacioufec.cat, enviant el formulari  habilitat a l’Annex I del present, degudament 
emplenat i signat digitalment per la persona titular de la regidoria d’esports o la persona titular 
de l’alcaldia.  

Setena.- Criteris de selecció 

El criteri de selecció dels Ajuntaments beneficiaris es regeix en funció de l’obtenció d’una 
puntuació màxima de 12 punts, els quals es distribueixen en funció dels següents criteris: 

a. Nombre de clubs federats que competeixen en la instal·lació esportiva que pretén 
instal·lar el dispositiu (fins a 2,5 punts). 

b. Nombre d’esportistes amb llicència esportiva pertanyent als clubs que competeixen en 
la instal·lació esportiva on es pretén instal·lar el dispositiu (fins a 2,5 punts).  

c. Volum d’activitat esportiva federada de caràcter competitiu al llarg de la setmana (fins 
a 2 punts). 

d. Volum d’activitat esportiva federada de caràcter competitiu d’esport femení (fins a 2,5 
punts). 

e. Volum d’activitat esportiva federada de caràcter competitiu d’esport adaptat (fins a 2,5 
punts). 

 

 

 

 



 

 

 

Vuitena.- Activitat esportiva  

Els dispositius de producció automàtica objecte de la present convocatòria s’han d’instal·lar en 
instal·lacions esportives on es desenvolupi activitat esportiva federada de caràcter competitiu, 
la competició de la qual sigui titularitat de les següents federacions: 

- Federació Catalana d’Hoquei 
- Federació Catalana de Tennis 
- Federació Catalana de Futbol Americà 
- Federació Catalana de Beisbol i Softbol 
- Federació Catalana de Natació 
- Federació Catalana de Voleibol 
- Federació Catalana de Gimnàstica 
- Federació Catalana de Rugbi 
- Federació Catalana de Patinatge 
- Federació Catalana de Futbol 
- Federació Catalana d’Handbol 
- Federació Catalana de Pàdel; 
- Federació Catalana d’Esports per a Discapacitats Físics 
- Federació Catalana d’Esports per a Discapacitats intel·lectuals ACELL 
- Federació Esportiva de Sords de Catalunya 

 

A Barcelona, 25 de maig de 2021 

 


