
Ajuntament de  

Sant Andreu de Llavaneres 

12-05-2021

AJUTS ECONÒMICS AMB FINALITAT 

DE CARÀCTER SOCIAL EN L’ÀMBIT 

D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

ESPORTIVES I DE LLEURE 

ESPORTIU.  
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Situació de partida 

Situació de partida 
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Regidoria Benestar Social 

Ajuts actuals a 10 famílies  

Situació de partida 

Situació de partida 

Es preveu un augment de la necessitat de rebre ajuts per fer front a les activitats 

extraescolars per part de diferents famílies amb recursos insuficients per fer front a 

aquesta despesa. 

OBJECTIU: 

Generar ajuts que donin resposta a les situacions de dificultat, amb la voluntat 

d’evitar que les famílies més desfavorides es vegin obligades a abandonar les 

activitats esportives extraescolars, que per elles mateixes ajuden a millorar el 

desenvolupament personal, aptituds, capacitats físiques bàsiques i psicomotrius dels 

infants i adolescents i potenciar l’autoestima, així com, arrelar les relacions socials.  



Característiques 

generals dels ajuts 

Característiques generals dels ajuts 
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Dades bàsiques 

Beneficiari EMPADRONAT 
O ESCOLARITZAT A SANT 
ANDREU DE LLAVANERES 

Beneficiari: INFANTS/ 
JOVES entre 3-18 anys 

inclosos. 

ADHESIÓ al programa 
d’ajuts 2021-2022 

Entitats organitzadores. 

Activitat continuada durant 
tota la temporada de forma 

REGULAR  

Només es becarà una 
única activitat sol·licitada. 

Sol·licitant= Mare /pare o 
tutor/a.  
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Dades bàsiques 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ D’AJUTS 

Com es determina la quantia subvencionable per cada sol·licitant? 

Valoració de la situació 
ECONÒMICA I FAMILIAR 

DEL SOL·LICITANT 

(presentació de tota la 
documentació establerta a 

les bases) 

IMPORT MÀXIM PER 
ACTIVITAT SOL·LICITADA: 

600 euros 

LÍMIT PRESSUPOSTARI: 
8.000 euros 



Característiques dels 

destinataris 

Característiques dels destinataris 

BENEFICIARIS SOL·LICITANTS 

ENTITATS 

ORGANITZADORES 

adherides 

Pares, mares o 

tutors/es legals dels 

beneficiaris. 

Infants i joves  nascuts 

d’entre 3-18 anys 

empadronats al 

municipi o escolaritzats 

pre-matriculats/des a 

una activitat esportiva 

que es realitzi al 

municipi i estigui 

organitzada per una 

organització adherida al 

programa d’ajuts l’any 

en curs. 

- 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. 

Les persones a qui va dirigit  l’ajut es segmenta en: 



Sol·licitants i 

beneficiaris 

Dades que es demanen als sol·licitants i beneficiaris: 

Dades  sol·licitades 

per l'accés als ajuts 

- Model I: sol·licitud de

d’activitat. 

- Model II: pre-inscripció a

l’activitat. 

- Dades personals.

- Econòmiques.

- Socials (discapacitat,

seguiment de benestar

social...) 

Dades  sol·licitades 

per la justificació dels 

ajuts 

- Factura de la llicència

esportiva, en el cas que

l’hagi pagat directament

la família a la Federació

corresponent. 



Entitats i 

organitzacions 

PROCEDIMENT D’AHDESIÓ D’ORGANITZACIONS 

ENTITATS ORGANITZADORES: 

• 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.

L’ABONAMENT de l’IMPORT AJUT es 
realitza a l’ENTITAT 

ORGANTIZADORA si aquesta s’ha 
adherit prèviament. NO a la família. 

La FAMÍLIA ha d’ABONAR l’import 
no subvencionat a l’entitat. 

Organitzacions adherides han de 
complir normativa vigent i legal  

(capacitació dels professionals, ràtios 
d’usuaris, assegurances...) 



Entitats i 

organitzacions 

PROCEDIMENT D’AHDESIÓ D’ORGANITZACIONS 

Quins documents han de presentar, acceptar o justificar les 

organitzacions adherides? 

ACEPTACIÓ  DE LA 

PRE-INSCRIPCIÓ DELS 
BENEFICIARIS  

Model II 

PER ADHERIRSE: 

Model III, IV 

PER ACCEPTAR L’AHESIÓ 
D’ESPORTISTES 

Model V 

PAGAMENT IMPORT 
OTORGAT ALS 
SOL·LICITANTS 

PER JUSTIFICAR ELS 
AJUTS 

Model VI 

PAGAMENT IMPORT 
OTORGAT ALS 
SOL·LICITANTS 



Terminis 

Dates de presentació de les sol·licituds i 

terminis. 



Data de presentació de les sol·licituds i terminis per 

sol·licitar l’ajut 

8 al 28

de juny de 2021 

Terminis 



Data de presentació de les sol·licituds i terminis per 

adherir-se com entitat organitzadora 

Fins al 30 de maig 

Terminis 


