
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS AMB FINALITAT DE

CARÀCTER  SOCIAL  EN  L’ÀMBIT  D’ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS  ESPORTIVES  I  DE

LLEURE ESPORTIU.  

Article 1. Finalitat dels ajuts.- 

L’Ajuntament  de  Sant  Andreu  de  Llavaneres  vol  promocionar  un programa d’ajuts  econòmics

específic obert a tota la població, per a persones amb recursos insuficients per fer front a les

despeses  específiques,  de  caràcter  extraordinari  com són  les  activitats  esportives  i  de lleure

esportiu i  evitar l’exclusió per motius econòmics, familiars i  socials i  contribuir a l’eliminació de

riscos  d’exclusió.  A més,  l’objectiu  d’aquests  ajuts  és  millorar  el  desenvolupament  personal,

aptituds,  capacitats  físiques  bàsiques  i  psicomotrius  dels  infants  i  adolescents  i  potenciar

l’autoestima, així com, ajudar a arrelar relacions socials.

Article 2. Règim jurídic.- Aquestes bases són complementàries a l’Ordenança general reguladora

de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, publicada en la seu electrònica. En tot allò

no previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de

subvencions, i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de

juliol, així com la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al

procediment per a la concessió de subvencions públiques.

Els dubtes que es puguin plantejar en l’aplicació d’aquestes bases podran ser clarificats per la

comissió avaluadora definida en l’article 17.2 de l’Ordenança general reguladora de la concessió

de subvencions d’aquest Ajuntament.

També estaran subjectes a allò que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència

i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

Article 3.  Convocatòria i procediment de concessió dels ajuts.-  La Junta de Govern Local

d’aquest  consistori,  aprovarà  i  publicarà  la  corresponent  convocatòria  d’atorgament  d’aquests

ajuts, la qual inclourà el contingut establert a l’art. 23 de la LGS: bases reguladores, objecte, apli-

cació i dotació pressupostària, procediment de concessió, instrucció i resolució, requisits, terminis.
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Les prestacions econòmiques establertes en aquestes bases s’atorgaran en règim de concurrènci-

a  no competitiva i a tots els seus efectes, són considerades despesa de dret públic, tot tenint un

caràcter eventual i voluntari.  

Article  4.  Objecte  de  la  subvenció,  beneficiaris  i  entitats  u  organitzacions  esportives

adherides.

Objecte.- És  susceptible  de  ser  subvencionable  la  fitxa  federativa  i  la  quota  mensual  d’una

activitat  extraescolar  i  de  lleure  esportiu que  es  realitzi  per  part  de  les  següents  entitats  u

organitzacions esportives:

 Entitats esportives inscrites en el registre d’entitats de l’Ajuntament.

 Entitats  o empreses esportives que ofereixin activitat al municipi.

 AMPA’S dels centres educatius.

S’entén per activitats extraescolars esportives, totes aquelles relacionades amb l’activitat física i

l’esport que es duguin a terme en el municipi de Sant Andreu de Llavaneres.

S’entén per activitats de lleure esportiu, totes aquelles relacionades amb l’activitat física i l’esport,

promogudes per les AMPA’S dels centres educatius del municipi.

No serà objecte de subvenció el material esportiu, el transport, les dietes i totes aquelles despeses

no especificades en les bases i les despeses no subvencionables segons la llei 38/2003, de 17 de

novembre, General de Subvencions.

Beneficiaris.- Els beneficiaris d’aquests ajuts són els infants i els joves d’entre 3 i 18 anys que

estiguin empadronats i/o escolaritzats al municipi de Sant Andreu de Llavaneres prèviament a la

seva sol·licitud. Excepcionalment s’inclourà a joves de més de 18 anys quan aquests estiguin

escolaritzats durant el curs de la convocatòria.

Els beneficiaris han de dur a terme activitats extraescolars i de lleure esportiu organitzades per les

entitats organitzadores descrites en el punt anterior.
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La sol·licitud de l’ajut  requereix la pre-inscripció en l’activitat esportiva que es vol  dur a terme

durant  tota  la  temporada.  El  beneficiari  d’una  subvenció,  podrà  canviar  d’activitat  durant  la

mateixa, en aquest cas, es podrà aplicar la part de la subvenció pendent de pagament a la nova

activitat, per a lo que serà necessari la presentació d’un formulari, Model II, amb les dades de la

nova activitat. 

El  fet  que  els  beneficiaris no hagin assistit  amb regularitat  a les activitats o  l’abandonin  i  no

presentin justificació reconeguda, podrà ser objecte de penalització en futures convocatòries. 

Entitats  u  organitzacions  esportives  prestadores  dels  serveis  extraescolars  de  o  lleure

esportiu.- Poden  adherir-se  a  aquestes  bases  les  entitats  esportives  inscrites  en  el  registre

d’entitats de l’Ajuntament, empreses esportives de qualsevol naturalesa que ofereixin activitat al

municipi i els AMPA’S dels centres educatius que prestin activitats esportives o activitats de lleure

esportiu en les condicions establertes en el punt anterior.

Les  entitats  interessades  hauran  de  presentar  els  models  III  i  model  IV per  rebre  com  a

endossataris el pagament dels ajuts destinats a les famílies.

Article 5. Requisits del beneficiari.-  Tenen opció a sol·licitar l’ajut  les famílies amb fill/s pre-

matriculats/des a les entitats u organitzacions esportives adherides què tinguin una renta familiar

igual o inferior a:

Famílies: Per sota de:
Família de 2 membres 35.854€
Família de 3 membres 43.025€
Família de 4 membres 50.196€
Família de 5 membres 57.367€
Família de 6 membres 64.538€
Família de 7 membres o més 71.709€

Aquelles famílies que tinguin deutes amb l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, no podran

beneficiar-se de l’ajut.

Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar,

l’infant que realitza l’activitat, el pare, la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i

custòdia i els germans menors de 18 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de
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formalitzar la matrícula, o els majors d'edat quan es tracti de persones amb grau reconegut de

discapacitat.

A  aquest  efecte  només  es  considerarà  com  a  membres  computables  aquells  que  figurin

empadronats al domicili familiar a la data de formalització de la matrícula. No es tindran en compte

altres persones amb o sense relació de parentesc tot i que convisquin al domicili familiar.

En  el  cas  de  divorci  o  separació  dels  pares  no  es  considerarà  membre  computable  qui  no

convisqui amb el sol·licitant de l'ajut.

Es  consideraran  aquells  casos  de  separació  o  divorci  que  estiguin  en  alguna  d'aquestes

situacions:

• Resolució judicial o conveni regulador que determini aquesta situació aprovat per l'autoritat

judicial que estableixi mesura de guarda i/o pensions d'aliments. Si la guarda i custòdia de

l’infant és compartida es tindran en compte els dos tutors a la unitat familiar. Si la guarda i

custòdia del nen s'atribueix a un sol tutor, no serà membre computable aquell/a ex cònjuge

que no convisqui amb el nen/a, però s'afegirà a la renda del tutor la pensió d'alimentació i/o

compensatòria que estableixi la sentència.

• Resolució judicial acreditativa d'haver-se iniciat el procediment d'execució de sentència per

impagament de pensió d'aliments.

Tan  sols  es  consideraran  famílies  monoparentals  aquelles  que  disposin  de  l'acreditació

reconeguda a la Llei 18/2003, de Suport a les famílies i el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de

desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.

Article 6.- Presentació de sol·licituds i documentació a adjuntar.- La persona sol·licitant és el

pare, mare o tutor/a legal dels beneficiaris, a excepció que el beneficiari sigui major d’edat en el

moment de la sol·licitud.

Les sol·licituds s’hauran de lliurar preferiblement de forma telemàtica www.ajllavaneres.cat, o bé,

presencialment en el Registre de l’Ajuntament (Plaça de Vila, 1) segons els formularis normalitzats

que  estaran  disponibles  en  el  web  municipal  que  hauran  d’acompanyar-se  de  la  següent

documentació:
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a) La documentació acreditativa requerida al model I de sol·licitud serà la següent:

• El  nom,  cognoms,  NIE  o  NIF  dels  dos  tutors,  així  com el  nombre  de  persones  que

conformen la unitat familiar (incloent els tutors, l'alumne i els germans que la conformen)

d'acord amb els criteris establerts al punt 5.

• Només en el cas que hi hagi custòdia no compartida s'haurà d'acompanyar la sentència de

separació o divorci completa.

• També constarà el  model  II firmat  per  l’entitat  /  organització  adherida  als  ajuts  on  es

sol·licita l’activitat objecte de ser subvencionada.

• Autorització a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres signada pels membres de la

unitat familiar majors de 16 anys per accedir a les dades del padró municipal i a les dades

fiscals de l'Agència Tributària.

• Es farà constar també si a la unitat familiar hi ha persones amb discapacitat superior al

33% indicant quines i en quin grau i s'hauran d'aportar original i fotocòpia per efectuar la

comprovació.

• Les  famílies  monoparentals  caldrà  que  presentin  el  títol  expedit  pel  Departament  de

Benestar Social de la Generalitat de Catalunya

b)  A la sol·licitud hauran de constar  les  dades completes i  les  signatures dels  tutors que

formen  la  unitat  familiar.  Només  constaran  les  dades  d'un  tutor  en  el  cas  de  famílies

monoparentals amb carnet vigent o per aquelles famílies al llibre de família de les quals només hi

consta un tutor.

c) En els  casos de separació o divorci amb custòdia compartida el full de sol·licitud de l’ajut

haurà d'estar signat per ambdós tutors.

En els casos de separació o divorci on la custòdia la tingui un sol tutor, aquest és el que haurà de

formalitzar la petició, acompanyant-la de carnet de família monoparental si el té. En aquests casos

el tutor que no tingui la custòdia no constarà com a membre de la unitat familiar.

d) Documentació complementària, si s'escau:

S’haurà de presentar original i fotocòpia de la documentació
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 En el cas d'autònoms la Declaració de l'IRPF és obligatòria.

 Certificat de Vida Laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.

 En el cas d'atur: Certificat del Servei Català d'ocupació, amb els períodes d'inscripcions de

prestacions i/o subsidis per atur i la quantia corresponent.

 Certificat expedit per l'INSS o ICASS en el cas de percebre pensió de jubilació, invalidesa

o  viudetat,  pensió  no  contributiva  per  jubilació  o  invalidesa,  o  altres  prestacions

econòmiques.

 Resolució de l'atorgament de la Renda Mínima d'Inserció.

 En el cas de famílies monoparentals: Títol de família monoparental vigent.

 En el cas de separació o divorci :

o Resolució judicial o conveni regulador que determini aquesta situació aprovat per

l'autoritat judicial que estableixi mesura de guarda i/o pensions d'aliments.

o Resolució  judicial  acreditativa  d'haver-se  iniciat  el  procediment  d'execució  de

sentència per impagament de pensió d'aliments.

L’Ajuntament  podrà  sol·licitar  per  correu  electrònic  la  documentació  obligatòria  que  no  s’ha

presentat  amb la sol·licitud o documentació complementària,  que caldrà aportar  en un termini

màxim de quinze dies naturals.  La NO presentació de la documentació requerida suposarà la

denegació de la sol·licitud.

Per tant, és molt important omplir correctament les dades personals, l’e-mail i telèfon de contacte.

No s'admetran documents emesos amb posterioritat al termini de sol·licitud.

Article 7. Criteris objectius per a l’atorgament d’ajuts i acreditació .- El factor determinant de

les bonificacions socials, és la renda familiar, associat al nombre de membres que conformen la

unitat familiar.

Per al càlcul de la renda de la unitat familiar, es computaran els ingressos familiars de l'any fiscal

immediatament anterior al de l'inici del curs.
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Per tal d'establir la base de càlcul anual de la renda de la unitat familiar i determinar en quin tram

de les de bonificacions es troba el beneficiari es tenen en compte la totalitat dels ingressos anuals

bruts que per qualsevol concepte percep la unitat familiar i es relaciona el total d'ingressos amb el

nombre total de membres de la unitat familiar.

La renda familiar a aquests efectes s'obtindrà per la suma de les bases imposables general i de

l'estalvi de la declaració d'IRPF corresponent al darrer exercici fiscal.

Quan no existeixi obligació de declarar per a l'IRPF per no superar els imports establerts a la

normativa  de  l'impost,  la  renda  familiar  es  determinarà  en  aquests  casos  pel  certificat

d’imputacions.

Si la família ha autoritzat a la consulta de dades a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres a

l’hora de fer la sol·licitud, la regidoria d'esports farà la consulta mitjançant interoperabilitat amb

l'Agència Tributària de les dades que consten en la declaració d'IRPF o certificat d'imputacions de

l'any fiscal anterior a l'inici de curs.

Per aquells tutors la consulta telemàtica dels quals tingui com a resposta "Titular obligat a declarar

i renda no presentada", es notificarà als interessats que tenen quinze dies naturals per a obtenir i

facilitar  a la regidoria d'esports  les dades  fiscals  relatives a  la  renda de l'exercici  a  consultar

(declaració de renda o certificat  d'imputació de rendes).  Si  transcorreguts aquests  dies no es

presenta la informació requerida, en no poder fer les comprovacions pertinents pel que fa a la

situació econòmica, s'entendrà que la família renuncia a l’ajut.

En els casos en què no es pugui documentar els ingressos familiars a través de la renda o del

certificat  d'imputacions  s'haurà  de  presentar  una  declaració  responsable  per  acreditar  els

ingressos acompanyada del/s certificat/s d'ajuts rebuts per valorar en quina franja de la bonificació

social es troba aquella família.

No s'admetran documents emesos amb posterioritat al termini de sol·licitud.

La quantia dels ajuts vindrà determinada per l’aplicació dels percentatges destinats a les activitats

subvencionals en funció de:
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 La situació econòmica i familiar de cada un dels sol·licitats.

 Com a màxim es contemplaran 600 euros com a cost de l’activitat subvencionable. Per

exemple: si l’activitat sol·licitada te un cost de 700 euros per temporada, com a màxim

s’establiran 600 euros com a cost de l’activitat.

 El cost mínim subvencionable per a les activitats incloses en la convocatòria és de mínim

25%  per activitat i infant o adolescent.

 Només es podrà fer una sol·licitud de subvenció,  ja que només és subvencionarà una

activitat per infant i adolescent per temporada, sense perjudici que durant la mateixa es

canviï d’activitat d’acord amb lo establert en aquestes bases. 

 El límit  pressupostari.  En el  cas que la  valoració  final  del  nombre de sol·licituds sigui

superior al límit pressupostari es tindran en compte els següents criteris d’ordenació:

o En primer lloc es prioritzaran les sol·licituds que tinguin un tram més baix.

o En segon lloc es prioritzaran les sol·licituds que estiguin en seguiment per part de

benestar social.

o En  tercer  lloc  i  en  cas  d’empat,  la  priorització  serà  per  odre d’entrada  de  les

sol·licituds que s’hagin registrat abans al registre municipal.

A totes les entitats organitzadores descrites al punt 5.4, l’Ajuntament abonarà l’import dels ajuts

que  s’hagin  atorgat,  d’acord  amb  el  procediment  descrit  en  aquestes  bases,  l’import  no

subvencionat haurà de ser abonat pel beneficiari tal com s’acordi amb l’entitat.

Article 8.  Ponderació  dels barems econòmics.-  Per al  càlcul  del  ajut  s'utilitzarà el  següent

quadre, en el qual les quantitats indicades fan referència al nivell de renda de la unitat familiar i el

nombre de membres de la unitat familiar.

La renda familiar s'ha calculat  en base a l'Índex de renda de suficiència de Catalunya,  IRSC

(7.967,73 EUR) , i emprant l'escala d'Oxford-OCDE ajustada, consistent a calcular, en primer lloc,

la mida equivalent de la llar, en què s'assigna un valor d'1 al primer membre de la llar, se suma 0,5

pel segon membre i 0,3 per cada membre addicional i, en segon lloc, multiplicar la mida equivalent

de la llar per l'IRSC.
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