
TÍTOL CONVOCATÒRIA:  Ajudes per activitats socioeducatives i de lleure

CODI BDNS: CODI INTERN: SOCIAL 4_2021

Bases Reguladores: BR per a concessió d'ajuts econòmics per garantir els drets dels infants i adolescents. 

Objecte: cobrir les necessitats socieducatives dels infants en l'àmbit de les activitats d'oci i lleure.

Aplicació pressupostària: 321- 48000

Import màxim convocatòria: 11.000,00 €

Procediment de concessió: concurrència competitiva.

Destinataris activitats subvencionades:

Per activitats d’estiu, els infants de P3 a 6è de primària empadronats al Municipi de Sant Andreu de Llavaneres i que
ambdós  pares  es  trobin  laboralment  actius  durant  els  mesos  que  sol·licitin  els  ajuts,  (o  bé  en  cas  de  família
monoparental o separades amb custòdia formalitzada, aquell progenitor que en tingui la custòdia), que es trobin en una
situació  de  dificultat  socioeconòmica,  vulnerabilitat  o  desavantatge  social  que  pugui  ser  pal·liada  amb  la  seva
assistència a dit servei.

Per activitats extraescolars en període lectiu, els infants de P3 a 4t de l’ESO empadronats al Municipi de Sant Andreu
de Llavaneres i que es trobin en una situació de dificultat socioeconòmica, vulnerabilitat, desavantatge social i dificultat
de  salut,  que pugui  ser  pal·liada  amb la  seva  assistència  a  dit  servei.  En aquest  cas,  la  sol:licitud  haurà  d’anar
acompanyada d’un informe mèdic o psicològic, que n’acrediti la necessitat per a fer aquella activitat en concret.

Termini de sol·licitud: 

Per activitats d’estiu, de l'1 al 15 de juny.
Per activitats extraescolars en període lectiu, al llarg del tot l'any.

Documentació i requisits:  Per tal d'acreditar el compliment dels requisits exigits a les bases i facilitar la informació
necessària per aplicar els criteris d'atorgament i baremació de les quanties de les prestacions, la sol·licitud haurà d'anar
acompanyada de la documentació general establerta a les bases reguladores juntament amb la següent documentació
específica:

- Contracte laboral d'ambdós progenitors on s'especifiqui l'horari i els dies de vacances estivals previstes. (en el cas de
les activitats d’estiu).

- Certificats mèdics i/o psicològics (en el cas de les activitats extraescolars).

Criteris  d'atorgament   i   barems per  determinar  la  quantia  de  les  prestacions:  ANNEX 1  i  2  de  les  Bases
Reguladores.

Règim Jurídic, Publicitat i Fiscalitat:  Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten sotmesos a la Llei
General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a la normativa que la desenvolupa i en el seu compliment els
atorgaments  seran degudament informats a Base de Dades Nacional de Subvencions tot i quedar exempts del règim
de publicació previst a la LGS en aplicació de la LO 1/1982 de 5 de maig, sobre protecció civil del dret de l'honor, a la
intimitat  personal  i  familiar  i  a  la  pròpia  imatge,  i  queden  sotmeses al  règim fiscal  vigent  en  el  moment  del  seu
atorgament. 

L'acceptació de l'ajut  comporta el coneixement del règim  jurídic aplicable.


