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SUBVENCIONS A INFANTS I ADOSLESCENTS PER A LA PRÀCTICA
ESPORTIVA FORA D’HORARI ESCOLAR. CURS 2014/15

Benvolgudes famílies,
El motiu d’aquesta carta és per informar-vos del sistema de beques que ofereix l’ajuntament de Barcelona amb
l’objectiu d’afavorir l’accés a la pràctica de l’activitat esportiva dels infants i joves integrants d’unitats familiars amb
rendes baixes.
Des de DIVER’S volem promocionar aquesta oportunitat per millorar el vincle amb les famílies que ens donen tota la
confiança per poder seguir educant i formant nois i noies a través de l’activitat física i l’esport.

Les famílies que vulguin sol·licitar aquest sistema d’ajuts, que es farà entre el 15 i el 26 de setembre, hauran de
seguir els següents requisits:

- Tenir entre 6 i 17 anys i han d’estar preinscrits en una activitat esportiva organitzada per una entitat
homologada per l’Institut Barcelona Esports.

- Ser integrant d’una unitat familiar amb un nivell de renda personal disponible, per membre de la unitat familiar
igual o inferior a 9.959,66 Euros anuals.

Tram de subvenció Nivell de renda personal disponible per
membre d’unitat familiar

Criteri de
prioritat

90% del preu límit anual de
l’activitat esportiva

De 0 a 3.907,00€ 1r

60% del preu límit anual de
l’activitat esportiva

De 3.908,00€ a 6.140,00€ 2n

30% del preu límit anual de
l’activitat esportiva

De 6.141,00€ a 9.959,66€ 3r

- Estar empadronat a la ciutat de Barcelona.
- Realitzar, durant tota la seva durada, l’activitat que fomenta la concessió de la subvenció.
- Se subvencionarà un màxim d’una activitat esportiva per menor.
- Per tenir dret a la subvenció caldrà presentar:
a) DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor que realitza la inscripció).
b) Llibre de família on figura el menor que s'inscriu i el full dels progenitors. En el cas de menors nascuts fora del

país, passaport del menor o passaport del pare o de la mare on constin les dades del menor o la fotocopia de
la partida de naixement del país originari.

c) Cas, que el tutor no sigui el progenitor, haurà de presentar certificació de l'organisme que li ha atorgat la
guarda.

d) Declaració de renda de la unitat familiar. La pagina on consten els membres de la unitat familiar, del full resum
de rendiments i deduccions, i el document d’ingrés o devolució segellat per l'entitat bancària o la delegació
d'Hisenda corresponent.
*Si en el full de sol·licitud es fa constar l’autorització del sol·licitant per tal que l'Institut Barcelona Esports
consulti les seves dades fiscals a l'Agencia Tributaria, no caldrà presentar la declaració de renda.

e) Certificat de separació o divorci on consti el pacte econòmic, si escau.
f) Resolució de reconeixement de grau de discapacitat emes per la Generalitat de Catalunya (nomes en el cas

que a la unitat familiar hi hagi un membre amb discapacitat).
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*Cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de renda, es imprescindible que es presentin els documents
que justifiquin els ingressos de cada membre més gran de 18 anys mitjançant els documents que
corresponguin següents:
- Certificat d'imputacions integres de tots els membres de la unitat familiar o l’autorització a favor de l'Institut
Barcelona Esports per obtenir-ne les dades fiscals de l'Agencia Tributaria.
- Certificat d'ingressos de pensió de tots els membres de la unitat familiar en edat activa.
- El full de salari o certificat d'ingressos de tots els membres en edat activa de la unitat familiar on viu el menor.
- Justificant actualitzat (de l'entitat bancària o dels Serveis Socials) del cobrament del PIRMI.
*Cas d'estar en situació d'atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat familiar en edat activa
hauran de presentar el document acreditatiu (emes per l'Oficina de Treball de la Generalitat) on es consigna si
cobren subsidi d'atur, com també la quantitat que perceben per aquest concepte.

g)  Declaració jurada dels ingressos no acreditables per cap organisme: quantitat, concepte i persona que els rep.

Les activitats per les que es pot demanr aquest ajut són totes les esportives i també música, dansa, teatre, circ, ioga.

En aquelles escoles on hi ha coordinador de DIVER´S, podeu fer la solicitut directament al centre, si no és el cas,
podeu pasar per les oficines de DIVER´S de 9 a 14h i de 17 a 19h. Passatge Canadell 2 bis- Zona Sagrada Família.

DIVER’S es compromet a recolzar les famílies en tot el procés d’homologació i en l’ompliment i entrega del formulari de
sol·licitud.

Les famílies i DIVER’S hauran d’emplenar, conjuntament, els apartats de les 3 còpies del formulari de sol·licitud i
adjuntar la documentació requerida. Diver´s farà arribar les so.licituts al departament oportú. No cal que ho portin les
famílies.

Els solicitants d´aquest ajut, hauran de pagar la quota de les activitats des del començament fins que es rebin els
pagaments de beca, moment en què DIVER´S farà el retorn a les famílies segons la beca otorgada.

Esperem que amb aquest suport que ens facilita l’ajuntament de Barcelona i l’esforç de DIVER’S i les famílies es pugui
arribar al màxim de nois i noies a realitzar activitats físiques i esportives fora de l’horari lectiu, i seguir potenciant la
pràctica de l’esport com un mitjà cap a la millora personal i la millora de la salut.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o problema que pugui sorgir durant tot aquest procés.

Gràcies per la vostra implicació,

ÀLEX MARIN
Departament Esportiu

DIVER’S Associació d’Esplai


