BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER FAMILIES AMB
DIFICULTATS SÒCIO-ECONÒMIQUES PER ACTIVITATS ESPORTIVES
Són prestacions econòmiques les aportacions dineràries, que tenen com a
finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les
persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a fer-hi front i
no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.
1.- Objecte de la convocatòria:
L’ajuntament de Canyelles concedirà ajuts individuals per tal de contribuir a les
despeses d’assistir o accedir a ACTIVITATS ESPORTIVES.
2.- Beneficiaris dels Ajuts
Persones físiques empadronades i residents al municipi de Canyelles, amb
mancances econòmiques. Es valorarà que els sol·licitants hagin estat inscrits al
gimnàs municipal o activitats esportives de les entitats esportives del municipi i
estiguin en seguiment a serveis socials.
Els sol·licitants hauran d’acceptar els requisits d’accés específics i normativa de
cada activitat
No s’admetrà per part del mateix sol·licitant, més d’una sol·licitud per al
mateix concepte durant el mateix any.
3.- Documentació requerida
La presentació de les instàncies sol·licitant l’ajut es realitzarà al Registre General
de l’Ajuntament de Canyelles, adjuntant la documentació fotocopiada que cal
aportar i que es detalla a continuació.( annex 1).
 DNI/NIE: fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar
majors de 16 anys.
 Certificat de convivència.

•
•

Ingressos: Hauran de justificar la seva situació laboral TOTES LES
PERSONES MAJORS DE 16 ANYS que formin part de la unitat familiar (*) i
convisquin amb el/la sol·licitant .
Fotocòpia de la declaració de la Renda 2016. En el cas d’estar exempt de fer
la declaració de la Renda és imprescindible aportar tota la documentació que es
detalla:
Fotocòpia dels justificants de tots els ingressos del 2016.

•
•

•

•
•

Altres situacions:
Infant en acolliment: fotocòpia de la resolució administrativa o judicial.
Invalidesa o discapacitat: En cas que la persona sol·licitant o alguna altra
persona membre de la unitat familiar presenti alguna INVALIDESA O
DISCAPACITAT, caldrà aportar fotocòpia dels certificats que acreditin
aquestes circumstàncies (certificat CAD o de dependència).
Famílies monoparentals:
Divorci o separació: fotocòpia de la sentència de separació i del conveni
regulador. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que
acrediti aquesta situació (justificant d’interposició de la demanda,
document notarial...)
En cas que s’hagi establert el pagament d’una pensió, però que no es rebi,
s’ha d’acreditar amb la fotocòpia de la denúncia d’aquest fet. Si no es porta
aquest document es comptarà aquesta pensió com un ingrés més .
carnet família monoparental . En cas de no presentar la fotocòpia d’aquest
document no es computarà els punts per aquest supòsit.
4.- BAREM DE PUNTUACIÓ PER A AJUTS
BAREM ECONÒMIC
Per tal de poder valorat l’accés a l’ajuda per activitats esportives la
persona sol·licitant NO haurà de superar els límits econòmics que es
mostren a continuació:
Unitat de convivència
Límit econòmic (total d’ingressos menys total
despeses habitatge)
Una persona
250 €
Dues persones
500 €
Tres persones
750 €
Quatre persones
1000 €
Cinc persones
1250 €
I així successivament
BAREM SOCIO-FAMILIAR
(els diferents ítems no són excloents entre sí)
Nombre de fills (menors de 16 anys)
1 o 2 fills
3 o 4 fills
5 fills o més
Família monoparental i/o nombrosa

PUNTUACIÓ
1
2
3
1

Família en seguiment Serveis Socials
1
Socis del gimnàs amb antiguitat de més d’un any 3
durant els últims dos anys
Grau de discapacitat
1
TOTAL
5.- Quantia de les ajudes
La quantia de l’ajuda serà la quota integra de l’activitat esportiva
6.- Termini de presentació
La convocatòria d’accés a les ajudes resta oberta tot l’any donada la varietat
d’activitats convocades i tenint en compte les incorporacions tardanes.
7.- Valoració
Es valorarà la documentació aportada amb la sol·licitud, es valorarà si NO es
superen els barems econòmics establerts a les bases i la puntuació obtinguda
en funció de la situació socio-familiar. Les persones que obtingui la major
puntuació seran les beneficiaries de l’ajut.
8.- Caràcter de l’expedient
Les dades personals i familiars de l’usuari /a que constin al seu expedient tenen
caràcter confidencial i estan emparades pel secret professional. Només hi tindran
accés els /les professionals que intervinguin directament en el cas, a les soles
finalitats dels serveis a prestar, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
9.- Aprovació dels Ajuts
L’aprovació dels ajuts estarà subjecta a l’aprovació anual del pressupost
municipal.
La resolució de la concessió dels ajuts serà realitzada per la Regidoria d’Esports
i Serveis Socials, un cop els sol·licitants hagin presentat tota la documentació
requerida, amb un termini màxim de 30 dies. La manca de resolució en el
esmentat termini comportarà la desestimació de la sol·licitud.
10.- Pagament de l’ajut
Un cop aprovat l’atorgament de l’ajut econòmic es comunicarà mitjançant una
notificació a les persones interessades: sol·licitant, departament d’Esports,
departament de Serveis Socials, i Departament d’intervenció de Canyelles; i
comportarà l’exempció de la quota de l’activitat esportiva.

11.- Finalització de la prestació
La prestació del servei finalitzarà en produir-se alguna de les següents
situacions:
•
•
•
•
•
•
•

Voluntat de l’usuari/ària o del seu representat legal.
Finalització de la situació de necessitat que va generar la prestació del servei.
Defunció de l’usuari /ària.
Incompliment greu i reiterat de les obligacions contractuals i del servei.
El canvi de domicili de l’usuari/ària del municipi de Canyelles.
La situació de rics greu per a la integritat física de /la professional que realitzi el
servei, per qualsevol circumstància generadora de perill i quan no hagi
possibilitat d’evitar-ho.
Aquelles que es pugui preveure en les condicions específiques que per a
cadascun dels serveis es determinen en el catàleg de les prestacions.

