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 “MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES, 
CONVERGÈNCIA, ICV-EUiA I PSC SOBRE LA INFRAFINANCIACIÓ PER PART 
DE L’ESTAT ESPANYOL DEL CENTRE D’ALT RENDIMENT (CAR). 
 
Exposició de motius 
 

El Centre d’Alt Rendiment (CAR) és una entitat de dret públic de les reculades 
al Capítol III de la Llei 4/85, del 20 de març, que fou creada per la Llei 13/88, del 31 
de desembre (DOGC 1988), amb personalitat jurídica pròpia, que actua en règim 
d’empresa mercantil i gaudeix d’autonomia en la seva organització.  
 

Està adscrit a la Secretaria General de l’Esport, que té un conveni de 
finançament amb el Consejo Superior de Deportes.  
 

La seva vinculació amb el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya es 
produeix a través del Departament de la Presidència, al qual queda adscrit mitjançant 
la Secretaria General de l’Esport.  
 

El CAR és funcionalment una estructura de suport de la màxima qualitat 
cientificotècnica per l’esport en general i molt especialment per l’esport d’alt nivell: 
necessària per a assolir l’excel·lència esportiva i que no és assumible per les 
federacions i clubs aïlladament. Aquest Centre inicià les seves activitats l’any 1987 
com a instrument de millora de l’esport d’alt rendiment, posant a la seva disposició els 
mitjans materials, tècnics, pedagògics, científics i humans necessaris, vetllant sempre 
per la seva formació integral i fent arribar a la societat els coneixements generats per 
aquestes activitats.  
 

En aquests últims anys el compromís de finançament al 50% amb la 
Generalitat no s’ha complert. El CAR disposa d’un pressupost d’11,5 milions, dels 
quals 7,5 es financen a través del Consejo Superior de Deportes (2,5 milions), el 
Consell Català de l’Esport (5,9 milions) i els altres 3,1 milions procedeixen dels 
recursos propis que genera bàsicament a través de concentracions d’esportistes i 
seleccions d’altres països.  
 

Al mes passat, la Comissió d’Educació i Esport del Congrés dels Diputats va 
aprovar una comissió d’Esquerra Republicana per subsanar l’infrafinançament estatal 
que arrossega el CAR des del 2011, que es va aprovar amb esmenes del PSOE i el 
grup mixt (PDeCAT) i els vots favorables de Podem i el PNB. Malgrat aquest 
compromís parlamentari, els Pressupostos Generals de l’Estat no resolen el 
finançament del CAR. 
 

Per tot això, es proposa que el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès 
acordi: 
 

PRIMER.- Instar a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 
Senat a presentar i recolzar les esmenes necessàries per tal d’incorporar als 
Pressupostos Generals de l’Estat les partides necessàries per tal de subsanar 
l’infrafinançament estatal que arrossega el CAR des del 2011 i garantir-ne el 
finançament futur del CAR entre el Consejo Superior de Deportes i el Consell Català 
de l’Esport a parts iguals. 
 

SEGON.- Comunicar aquest acord al CAR, al Consell Català de l’Esport, al 
Consejo Superior de Deportes i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i 
del Senat.“ 

http://www.cugat.cat/docs/170329-esmenes-car
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