BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER L’ATORGAMENT D’AJUTS, PER AFAVORIR
LA PRÀCTICA ESPORTIVA EN EDAT ESCOLAR.-

Justificació.L’Ajuntament de Molins de Rei fomenta la promoció de la pràctica esportiva en edat
escolar, entenent que la pràctica esportiva beneficia el desenvolupament integral de
l’infant/jove , millorant la salut i la qualitat de vida.
Des de la Regidoria d’Esports s’obre aquesta línia d’ajuts per afavorir l’accés i el
manteniment de la pràctica esportiva a tots aquells infants que per la seva situació
econòmica no la puguin iniciar o continuar.
Enguany en la recaptació de les inscripcions per participar a la Cursa Popular de Sant
Miquel, recorregut de 10 km, es va introduir un acord, per el qual una part de la
recaptació de les inscripcions aniria a fons social, entenem que el diner generat per la
pràctica esportiva, reverteixi en pràctica esportiva per aquells infants i joves que per
circumstàncies econòmiques no poden accedir-hi.
1.- Objecte.L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts a infants i joves entre 3 i 18
anys per la pràctica esportiva, tant pel que fa a programes esportius de caire anual
com activitats esportives puntuals com ara les activitats o campus d’estiu. Tant els
programes com les activitats puntuals poden ser organitzades per l’Ajuntament de
Molins de Rei o les entitats de Molins de Rei que organitzin activitats esportives a la
vila.
La finalitat d’aquestes bases és l’atorgament d’un ajut públic per tal de garantir que
ningú pugui resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques.
2.- Termini de sol·licituds.El termini per presentar sol·licitud, és des del 20è dia a comptar des de la publicació
d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el 31 de maig
de 2014.
3.- Beneficiaris.Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts els infants i joves residents a Molins de Rei
inclosos en la unitat familiar que compleixin els següents requisits:
- Infants i joves entre 3 i 18 anys
- Tots els membres de la unitat familiar han d’estar empadronats a Molins de Rei
- Els sol·licitants hauran de tenir una renda per càpita mensual de la unitat
familiar igual o inferior a 300 €.
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

4.- Presentació de sol·licituds.Les sol·licituds, juntament amb la documentació que s’especifica a continuació, podrà
ser presentada al registre general de l’Ajuntament de Molins de Rei a partir de 20 dies,
a comptar des de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.
Documentació bàsica obligatòria:
- Full de sol·licitud específic (Annex 1)
- Full d’inscripció a l’activitat esportiva
- Fotocòpia DNI, NIE i/o PASSAPORT del sol·licitant menor de 18 anys i del pare,
mare o tutor legal del sol·licitant . Quan es tracti d’una persona menor d’edat, la
sol·licitud haurà d’estar signada pel pare, mare o tutor legal.
- Fotocopia del llibre de família i/o certificat de naixement.
- Justificant de CONVIVÈNCIA (Ajuntament: Oficina Atenció al Ciutadà).
- Certificat de bens de l’Ajuntament Molins de Rei i de qualsevol altre municipi on
tinguin propietats la família
Justificants econòmics de tots els majors d’edat (aquells documents necessaris per
justificar la situació família):
- Nòmina i/o baixa i /o maternitat
- Certificat de pensió o prestacions de la S.S..
- Certificat de l’OTG conforme està INSCRIT I REP O NO REP una prestació
- Declaració Jurada justificant els ingressos i/o no ingressos
- Declaració jurada justificants ingressos per lloguer habitació
Justificant de despeses de la vivenda:
- Contracte de lloguer o Contracte hipotecari
- Últim rebut de lloguer o hipoteca (Entitat bancària).
- Declaració jurada de la despesa per habitació
Justificants bancaris:
- Rendiments dineraris de l’últim any de tots els comptes corrents
- Extracte bancari de tots els comptes bancaris dels moviments dels últims 6 mesos
Justificants d’Hisenda (aquells documents necessaris per justificar la situació família):
- Declaració Renta últim exercici fiscal, de tots els membres de la unitat familiar.
- Últimes declaracions trimestrals de l’exercici actual (per autònoms)
- Certificat d’Hisenda conforme no ha de presentar Declaració de la Renta.
- Full d’autorització a AET i la DG signat per la família (Annex II).
Documentació complementària:
- Fitxa esportiva, en cas d’estar donat d’alta en alguna competició, federada o de
Consell Esportiu.
En cas de separació familiar:
- Conveni regulador de separació
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-

Últim rebut del pagament o cobrament de pensió aliments
Denuncia d’impagaments d’aliments.
Declaració Jurada justificant ingressos o no ingressos de la pensió aliments (pels
primers 2 mesos de separació i sentencia està en tràmit)

En cas de que a la sol·licitud li manqui dades o part de la documentació requerida, es
notificarà a la família que tindrà deu dies per subsanar aquesta documentació, en cas
contrari s’entendrà que renúncia a la sol·licitud.
5.- Criteris d’atorgament i valoració de sol·licituds
Les sol·licituds de les famílies que optin a aquests ajuts, sempre que no superin els
llindars establerts en el punt 3 d’aquestes bases, s’atorgaran per la capacitat
econòmica de la unitat familiar. Es puntuarà segons la renda per càpita mensual:
Menor de 150€ - 3 punts
De 150€ a 199€ - 2 punts
De 200€ a 300€ - 1 punt
L’ import de l’ajut, dependrà dels punts obtinguts:
Sol·licituds amb 3 punts – 90% del cost de l’activitat
Sol·licituds amb 2 punts – 75% del cost de l’activitat
Sol·licituds amb 1 punt – 50% del cost de l’activitat
Previ informe favorable de serveis socials, l’ import dels ajuts es podrà ampliar fins el
100% del cost de l’activitat.
S’elaborarà un llistat ordenat segons la renda per càpita mensual, si l’import de les
sol·licituds superés el crèdit disponible, tindran preferència les famílies amb menys
ingressos, segons aquesta llista. En el cas de famílies amb els mateixos ingressos,
s’acceptarà la sol·licitud que hagi entrat primer al registre de la Corporació.
La valoració de les sol·licituds es realitzarà des dels departaments d’Esports i Serveis
Socials, de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Molins de Rei, que
elevaran la proposta de concessió a l’alcalde com a òrgan concedent.
6.- Pagament i justificació dels ajuts.El pagament dels ajuts es farà directament a les entitats organitzadores amb la finalitat
de que descomptin aquesta quantitat de les quotes que cobren a les famílies, les
entitats expediran un rebut en el que constarà l’import rebut, especificant que el
pagament el fa l’Ajuntament en concepte d’ajut econòmic per afavorir la pràctica
esportiva, el mes/trimestre, activitat i les dades del beneficiari.
Quan les faltes d’assistència sense justificar superin mensualment el 25% de les hores
d’entrenament, l’entitat haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament, així com les possibles
incidències que es produeixin.
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7.- Durada de l’ajut
Els ajuts podran ser:
- Durant la temporada esportiva: Setembre – juny
- Activitats d’Estiu, períodes setmanals.
Aquests ajuts són per la temporada 2013-2014.
8- Dotació econòmica.L’import màxim dels ajuts per a tota la convocatòria és de 7.000€, que anirà a càrrec
de l’aplicació pressupostària:
- Ajudes per a la pràctica esportiva - 3130 231101 48001

9.- Seguiment dels Ajuts.Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a assistir com a mínim un 75% de les hores
d’entrenament de l’activitat esportiva per la qual se li ha donat l’ajut, en cas contrari
comportarà la revocació de l’ajut.
Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a facilitar a l’administració la informació que
els hi pugui requerir, en especial les dades que facin referència a la situació
econòmica familiar.
Els ajuts es podran revocar total o parcialment, quan es detecti alguna falsedat en les
dades sol·licitades.

Per qualsevol aspecte no reglamentat en aquestes bases de subvenció, aplicable en la
totalitat dels seus preceptes, regiran les normes establertes a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, al Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei General de subvencions, a les Bases Generals de
Subvencions d’aquest Ajuntament i a les bases d’execució del pressupost municipal de
l’any aplicable.

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

ANNEX 1
SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER AFAVORIR LA PRÀCTICA ESPORTIVA EN EDAT
ESCOLAR
1.- Dades del/de la persona sol·licitant
Nom i cognoms (pare, mare o tutor/a).............................................................................................
NIF/NIE/Passaport: .........................................................................................................................
Adreça: ...........................................................................................................................................
Telèfon fix:............................................... Mòbil:.....................................................
e-Mail: ............................................................................
Hi ha persones amb certificat de discapacitat a la unitat familiar?...................Quantes?...............
2.- Dades del nen, nena o adolescent que farà l’activitat esportiva
Nom i cognoms de l’infant o jove .........................................................................................
Data de naixement / /
Adreça.............................................................................................................................................
3.- Dades de l’activitat esportiva i del club o entitat
Nom del club o entitat esportiva:.....................................................................................................
Modalitat esportiva (esport que practicarà:)
...........................................................................................
Preu (mensual) ...........................................€
4.- Declaració d’ingressos i unitat familiar
Nom i cognoms del/de la sol·licitant:...............................................................................................
SOL·LICITA l’ajut econòmic per afavorir la pràctica esportiva en edat escolar de l’Ajuntament
de Molins de Rei i DECLARA sota la seva responsabilitat :
Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i els documents amb que l’acompanyen
són certs.
Que en cas que li sigui atorgat l’ajut econòmic AUTORITZA:
Que l’entitat
, rebi per part de l’Ajuntam ent
els diners d’aquest ajut, amb la finalitat de que descomptin aquesta quantitat de les quotes que
hauria de pagar per l’activitat.

Molins de Rei,

de/d’

de 201

Signat
De conformitat amb la Llei Orgànica 13 de desembre de protecció de dades personals, us informem de que les vostres dades
personals s’incorporaran en un fitxer automatitzat del qual és titular l’Ajuntament de Molins de Rei, amb la finalitat de garantir
l’accés dels infants i joves de Molins de Rei amb dificultats econòmiques a la pràctica esportiva. Les vostres dades no seran cedides
a cap altra entitat. Consentiu expressament el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada. Podeu exercir en qualsevol
moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de
dades adreçant-vos a l’oficina d’atenció al ciutadà de Molins de Rei..
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AL REGISTRE GENERAL DE
L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI:
Documentació bàsica obligatòria:
1) Formulari de sol·licitud d’ajut econòmic emplenat.
2) Full d’inscripció a l’activitat esportiva
3) Fotocòpia del DNI, NIE i/o PASSAPORT de la persona sol·licitant menor de 18 anys
4) Fotocòpia del DNI, NIE i/o PASSAPORT del pare, mare o tutor legal del menor que realitza la
sol·licitud.
5) Fotocòpia del llibre de família i/o certificat de naixement, per les pàgines on figura el nen o nena que
s’inscriu i el full dels progenitors.
6) Justificant de convivència (Ajuntament: Oficina d’Atenció al Ciutadà)
7) Certficat de bens de l’Ajuntament de Molins de Rei i de qualsevol altre municipi on tinguin propietats la
família
8) Justificants econòmics de tots els majors d’edat (aquells documents necessaris per justificar la
situació familiar:
- Nòmina i/o baixa i/o maternitat
- Certificat de pensió prestacions de la Seguretat Social
- Certificat de l’OTG conforme està INSCRIT I REP O NO REP una prestació
- Declaració Jurada justificant els ingressos i/o no ingressos
- Declaració jurada justificants ingressos per lloguer habitació
9) Justificant de despeses de la vivenda:
Contracte de lloguer o Contracte hipotecari
Últim rebut de lloguer o hipoteca (Entitat bancària).
Declaració jurada de la despesa per habitació
10) Justificants bancaris:
Rendiments dineraris de l’últim any de tots els comptes corrents
Extracte bancari de tots els comptes bancaris dels moviments dels últims 6 mesos
11) Justificants d’Hisenda (aquells documents necessaris per justificar la situació família):
Declaració Renta últim exercici fiscal, de tots els membres de la unitat familiar.
Últimes declaracions trimestrals de l’exercici actual (per autònoms)
Certificat d’Hisenda conforme no ha de presentar Declaració de la Renta.
Full d’autorització a AET i la DG signat per la família.
Documentació complementària:
Fitxa esportiva, en cas d’estar donat d’alta en alguna competició, federada o de Consell Esportiu.
En cas de separació familiar:
Conveni regulador de separació
Últim rebut del pagament o cobrament de pensió aliments
Denuncia d’impagaments d’aliments.
Declaració Jurada justificant ingressos o no ingressos de la pensió aliments (pels primers 2 mesos de
separació i sentencia està en tràmit)
En el cas d’infants nascuts fora del país, passaport del nen o nena o passaport del pare o de la mare on
constin les dades del nen o nena, o la fotocòpia de la partida de naixement del país originari.
En cas de que el tutor no siguin el progenitor/a, haurà de presentar la resolució de l’organisme que li ha
atorgat la guarda.

IMPORTANT
El termini de presentació de sol·licituds és del 20è dia de la publicació de les bases de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el 31 de maig de 2014. S’ha de presentar a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Molins de Rei.
Per tenir accés als ajuts econòmics, cal que el sol·licitant, els pares i/o els tutors estiguin empadronats a
Molins de Rei.
El pagament dels ajuts es farà directament a les entitats organitzadores amb la finalitat de que descomptin
aquesta quantitat de les quotes que cobren les famílies.
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ANNEX II
MODEL D’AUTORITZACIÓ DE L’INTERESSAT PERQUÈ UNA ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA PUGUI RECAPTAR DADES TRIBUTÀRIES A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA,
RELATIVES AL NIVELL DE RENDA (IRPF).
La/es persona/es sota signant /s autoritza/en a l’Ajuntament de Molins de Rei a
sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, informació de naturalesa
tributària per al reconeixement, seguiment i control de L’AJUT PER AFAVORIR LA
PRÀCTICA ESPORTIVA EN EDAT ESCOLAR, essent beneficiari o possible
beneficiari la persona que figura en l’apartat A de la present autorització.
La present autorització s’atorga als efectes del reconeixement, seguiment i control
de la subvenció i/o ajuda esmentada anteriorment, i en aplicació del disposat per la
Disposició Addicional Quarta de la Llei 40/1998, que manté la seva vigència després
de l’entrada en vigor del Reial Decret Legislatiu 3/2004, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i en l’article 95.1 k) de
la Llei 58/2003, General Tributària, que permeten, prèvia autorització de l’interessat, la
cessió de les dades tributàries que precisen les AA.PP, per al desenvolupament de les
seves funcions.
INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA AUTORITZADA: DADES QUE POSSEEX L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES DE
L’EXERCICI 2012
A.- DADES DEL SOL·LICITANT DE L’AJUDA DETALLADA QUE ATORGA
L’AUTORITZACIÓ
COGNOMS I NOM
NIF

SIGNATURA

B.- DADES D’ALTRES MEMBRES DE LA FAMÍLIA DEL SOL·LICITANT ELS
INGRESSOS DEL QUAL, SÓN COMPUTABLES PER AL RECONEIXEMENT,
SEGUIMENT O CONTROL DE L’AJUDA
(Únicament majors de 18 anys)
PARENTIU
AMB EL
SOL·LICITANT

NOM I COGNOMS

NIF

SIGNATURA

Molins de Rei a ____/____/201___
NOTA: L’Autorització concedida per a cada signant pot ésser revocada en qualsevol
moment mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Molins de Rei (organisme
sol·licitant)
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