
 

 

BASES PER L’ATORGAMENT DE PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER 
ECONÒMIC PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS   ESPORTIVES I 
EXTRAESCOLARS DURANT EL CURS 2020-2021. 

 

1.JUSTIFICACIÓ  
 
En la seva atenció amb les famílies, els Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de 

Bellpuig, ajuden en aquelles situacions de precarietat social i urgència social de 
qüestions de necessitats vitals com ara l'habitatge, els aliments, el treball, la sanitat i 

l'educació.  
 
Les activitats esportives i extraescolars també són considerades qüestions de 

necessitats vitals, i al mateix temps com a una pràctica que afavoreix la integració i la 
prevenció d'aquells col·lectius d'infants, adolescents i joves en risc d'exclusió social; 

així com una millora de convivència en el seu entorn i una transmissió positiva de 
valors personals i socials. Respecte a aquesta transmissió de valors, individuals i/o 
socials, podríem parlar de: el respecte, l'autocontrol, l'autoestima, la superació, 

l'esforç, empatia, sentiment de grup, hàbits saludables...  
 

Per això, conjuntament des de la Regidoria d’Educació i Igualtat, Esports i Política 
Social s’obre una línia d’ajuts que té com a objectiu afavorir l’accés i el manteniment 

de la pràctica esportiva i les activitats extraescolar a aquells infants i joves que per la 
seva situació econòmica familiar no la puguin iniciar o continuar.  

 

2.OBJECTE DE LES BASES  
 

 
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de sol·licitud, atorgament i 

justificació de subvencions a infants i joves de Bellpuig entre 4 i 18 anys per la 
pràctica esportiva de caràcter federat o extraescolar i les activitats extraescolars que 
organitzen les entitats esportives municipals, les Associaciacions de Pares i Mares 

(AMPAS) o altres centres o equipaments registrats al municipi.  
 

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a, i complint els 
requisits establerts, a tots els infants de la unitat familiar per qui ho sol·licitin els 

seus tutors legals. 
 

 
3.BENEFICIARIS  
 

Podran ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts:  

 
• Qualsevol unitat familiar amb infants i/o joves entre 4 i 18 anys i  que 

es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o 
econòmiques i que estiguin inscrits en una activitat oferta per qualsevol 
entitat esportiva o extraescolar del municipi de Bellpuig.  
• Poden sol·licitar els ajuts per a la realització d'activitats esportives o 
extraescolars els pares, les mares, els tutors legals o les persones 

encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones 
beneficiàries.  

 



 

 
4. REQUISITS  

 
• Presentar la sol·licitud i la documentació obligatòria a la Recepció de 

l’Ajuntament on es registrarà, en els terminis i la forma establerts. 
 

• Que l’infant i/o adolescent tingui entre 4 i 18 anys i estigui empadronat al 

municipi. En el cas de les persones amb una discapacitat igual o superior al 
33% que participin en les activitats, podran sol·licitar l’ajut econòmic 
independentment de l’edat. 
 

• Que l’infant i/o adolescent estigui inscrit en una activitat esportiva o 

extraescolar del municipi. (cal que els progenitors/tutors legals facin la 
inscripció a l’activitat corresponent). 

 

 
5. DOCUMENTACIÓ 

 
Mínima obligatòria: 
 

- DNI O NIE i passaport 
 

- Volant d’empadronament històric i de convivència municipal 
 
- Llibre de família 

 
- Sis últimes nòmines  

 
Si és el cas:  

 
- Qualsevol documentació que acrediti situació de descens d’ingressos a conseqüència 
del COVID-19 a la unitat familiar (passar a situació d’atur, expedient de regulació 

temporal ERTO, reducció de la jornada laboral per cures, o qualsevol altra 
documentació que es consideri necessària per valorar la situació socioeconòmica de la 

família). 
 
- Aturats/des: certificat de l’OTG que acrediti la situació d’atur i import de la 

prestació/subsidi d’atur, o certificat de no rebre cap prestació 
 

- Pensionistes: certificat de la pensió 
 
- Carnet de família monoparental 
 
- Carnet de família numerosa 
 
- Certificat de CAD (grau de discapacitat)  
 

- Justificant de qualsevol ajut i/o prestació que percebi o que hi tingui dret (ajut de 
lloguer, etc.) 
 

Si es considerés necessari, es pot sol·licitar que s’adjunti qualsevol altre document 
que considerin oportú per tal de poder acreditar amb més fidelitat la situació personal 
i/o econòmica del/la sol·licitant. 

 



 

 

6. BAREMS DE LA SIUTACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL  
 

La fórmula per valorar la situació econòmica i donar accés o denegar l’ajut serà: 
ID=R 

I: Ingressos mensuals. Com a ingressos es comptabilitzaran tots els de la unitat de 
convivència. 
D: Despesa habitatge (lloguer o hipoteca, sempre que no estigui finançada). Com a 

despeses de lloguer o hipoteca únicament les d’habitatge habitual (no es descompten 
segones residències) fins a un màxim de 400 euros(d’acord amb l’apartat c) de la 

base reguladora 4 de l’annex de la resolució GAH/867/2018, de 2 de maig, import 
màxim de lloguer o renda mensual per l’habitatge no pot ser superior a la demarcació 
de Lleida a 400€) 

R: Renda mensual. Quan la renda mensual resultant sigui inferior a l’import de l’índex 
de Renda de Suficiència de Catalunya, aprovada per la Generalitat de Catalunya i 

actualitzada en el moment de presentar la sol∙licitud 
 
En cas de separació/divorci on s’hagi resolt una custòdia compartida, si només 

necessita l’ajut un dels progenitors es podrà valorar la renda del progenitor 
sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el 

conveni regulador 

 
Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat igual o superior al 

33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte 
d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas, caldrà presentar còpia de la 

resolució del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat 
de Catalunya, juntament amb el Full de Sol·licitud (no serà necessari adjuntar el 
document en cas que s’autoritzi a l’Ajuntament a la consulta de dades). 
 
En casos excepcionals, l’equip de serveis socials bàsics conjuntament amb les 

Regidories involucrades (Educació i Igualtat, Esports i Benestar Social), podran 
valorar l’atorgament de l’ajut malgrat no es compleixin els requisits a què es fa 
referència en l’apartat anterior, quan així ho considerin i ho proposin, mitjançant la 

presentació de l’informe motivat.  L’informe l’ha de signar el professional que 
l’emet, ha d’estar suficientment motivat i s’ha de basar en qualsevol dels punts que 

s’esmenten a continuació: tipus de composició familiar, salut, violència masclista i 
valoració d’alt risc social. Aquesta proposta s’elevarà  a la Junta de Govern de 

l’Ajuntament qui emetrà  la resolució  d’atorgament o denegació  dels ajuts. 
 
 

 
7.SOL·LICITUDS  

 

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà des de la publicació 
d’aquestes bases fins el divendres 14 de gener i s’haurà de fer en l’horari 
d’atenció al públic a la recepció de l’Ajuntament de Bellpuig per registrar-la.  

 

8.ABONAMENT DE LA PRESTACIÓ  

 
L’Ajuntament de Bellpuig transferirà al compte corrent del club/entitat, l’import dels 

ajuts atorgat a les persones beneficiàries, previ informe emès on hi constin els 
imports que corresponen a cada club/entitat i l’aprovació de l’Ajuntament.  



 

 

 
9. SUSPENSIÓ DE L’AJUDA 

 
9.1. En cas de produir-se un canvi en la situació de les circumstàncies que ha originat 

l’ajut i no s’hagi notificat en el termini de 10 dies, es suspendrà l’ajuda i s’haurà de 
tornar a sol·licitar i valorar amb les noves condicions. 
9.2. Aportar dades o documents falsejats o inexactes serà motiu de suspensió i es 

deixarà sense efecte la sol·licitud o l’atorgament de serveis, sense perjudici que es 
puguin emprendre les accions legals procedents. 

 
10. DOTACIÓ ECONÒMICA 
 

La dotació econòmica per aquesta línia d’ajuts és de 7.000€ i es concediran ajuts fins 
que s’exhaureixin els recursos. En el cas que no s’exhaureixin els 7.000€ es podrà 

obrir un nou període de sol·licituds per a les activitats d’estiu.  
 

11.CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT  

 

Valoració ingressos econòmics unitat familiar: 
 

APARTAT A): 
S’utilitzarà la fórmula següent: 

 
Mijtana dels ingressos mensuals - Despeses de lloguer/hipoteca/corrents (màx. 400) 
 

Nombre de persones de la unitat de convivència  
 

Es farà una suma del total d’ingressos que ha percebut la unitat familiar els darrers 4 

mesos. Aquesta suma es dividirà per 4. Aquí se li restaran les despeses de lloguer o 
hipoteca i les despeses corrents del dia a dia i l’import resultant es dividirà pel nombre 

de membres de la unitat familiar 
 
(per exemple: Ingressos (700€+600€+430€+430€/4 mesos) – (300€ lloguer) –(100€ de despeses 

corrents del dia a dia per subministrament de serveis bàsics)= 540 400=140. Com que són 2 membres a 
la unitat familiar, aquest import el dividirem per 2= 70 (per tant segons el requadre següent en aquest 
apartat econòmic li pertoquen 5 punts) 
 

 *Aquelles famílies que no paguen lloguer o hipoteca ja sigui perquè en son els 

propietaris legals, no poden pagar-ho o estan embargats no se’ls aplicarà de la resta 
dels imports en concepte de lloguer o hipoteca de lloguer, perquè no han tingut 
aquesta despesa, i sí que se’ls aplicarà la resta de 100€ de despeses corrents del dia a 

dia per subministrament de serveis bàsics). 
 

En cas de no disposar de les nòmines dels 6 últims mesos, es farà amb el total 
d'ingressos bruts de la renda de l'exercici anterior i dividit entre 14. 
 

 

Guanys econòmics   PUNTUACIÓ 

Més de 221  0 

de 201 220 1 

de 161 200 2 



 

de 121 160 3 

de 81 120 4 

de 0 80 5 

 

 
APARTAT B): 

 

Família nombrosa  1 

Família monoparental 1 

Disminucions o malalties físiques o/i psíquiques  1 

Persona gran discapacitada a càrrec 1 

Víctima de violència de gènere en el moment actual  1 

Afectació justificada Covid-19 als ingressos habituals 1 

 
 
TOTAL PUNTS: APARTAT A+B = 

 

L’import de les prestacions municipals vindrà determinat per la suma de les 

valoracions econòmiques de les anteriors taules.  

 

A partir de 5 punts s’atorgarà el 100% de l’import que correspondrà al cost de 
l’activitat per la qual s’ha demanat l’ajut durant el període de febrer, març, abril, maig 

i juny de 2021 amb un import màxim de 400€ per sol·licitud. 

 

 


