
 

 

 
AJUDES DE LA FCA PER A ATLETES DE L’ALT RENDIMENT  
 

La Federació Catalana d’Atletisme estableix una línia d’ajudes per donar 
suport econòmic a atletes que formen part de l’alt rendiment català,  
potenciant la seva participació en els nostres campionats i seleccions 
catalanes. 

Amb aquestes ajudes també volem donar suport als/les nostres atletes 
catalanes amb més projecció internacional i donar cobertura, parcialment, a 
algunes de les seves necessitats. 

Les quantitats d’aquestes ajudes es percebran per a cada una de les 
participacions que l’atleta faci en els Campionats de Catalunya absoluts i 
convocatòries de la Selecció Catalana absoluta d’atletisme, amb un màxim de 
3 participacions per temporada. 

Els nivells i les percepcions a assolir es distribueixen segons el següent barem: 

Nivell 1: 

Medallista en Jocs Olímpics 

Medallista en Campionat del Món d’aire lliure 

- Import de l’ajut: 3000€ per participació en Campionat. 
 

Nivell 2: 

Medallistes en Campionat d’Europa d’aire lliure 

Medallistes en Campionat del Món de pista coberta 

Finalista en Jocs Olímpics 

Finalista en Campionat del Món d’aire lliure 

- Import de l’ajut: 1500€ per participació en Campionat. 
 

Nivell 3: 

Medallista en Campionat d’Europa de pista coberta 

Medallista per equips en Campionats d’Europa o del Món (sempre i quan arribi 
entre les 16 primeres posicions i puntuï per a l’equip). 

Finalista en Campionats d’Europa d’aire lliure 

Finalista en Campionat del Món de pista coberta 

 

 

 



 

 

Participant en Jocs Olímpics 

Participant en Campionats del Món d’aire lliure 

- Import de l’ajut: 750€ per participació en Campionat. 
 

Nivell 4: 

Finalista en Campionat d’Europa de pista coberta 

Participant en Campionat d’Europa d’aire lliure 

Participant en Campionat del Món de pista coberta 

Participant en Campionats d’Europa o del Món per equips 

Participant en Copa d’Europa de Nacions 

Participant en World Relays 

Campió/na d’Espanya en la darrera edició 

- Import de l’ajut: 300€ per participació en Campionat. 
 

Per rebre les ajudes, l’atleta haurà de: 

 Tenir llicència en vigor per la Federació Catalana d’Atletisme 
 Tenir nacionalitat espanyola 
 Tenir veïnatge civil català amb una antiguitat mínima de 2 anys. 
 Assolir el resultat que li dona dret a l’ajuda competint amb la selecció 

espanyola. 
 Assolir el resultat que li dona dret a l’ajuda en competicions de 

categoria absoluta de pista (coberta i aire lliure) cros i marxa. 
 El resultat que dona accés a cadascun dels nivells s’ha d’haver assolit en 

la darrera edició del campionat al que es fa referència. Aquest resultat 
serà vàlid fins la següent edició del mateix campionat o fins que l’atleta 
assoleixi un resultat que el situï en un nivell superior. 

 Només es podrà percebre un nivell d’ajuda, el més alt assolit. 
 L’ajuda per participació s’estableix per l’assistència a un campionat, 

individualment del número de proves en que és competeixi. 
 

Totes aquelles situacions especials, o no establertes en aquesta normativa, 
seran estudiades i resoltes pel Comitè Tècnic i la Junta Directiva de la 
Federació Catalana d’Atletisme. 


