
 

  

CONVOCATÒRIA QUE REGULARÀ L’ATORGAMENT DE BEQUES EN MATÈRIA 

D’ESPORTS PER A FAMÍLIES AMB NECESSITATS ECONÒMIQUES I INFANTS AL 

SEU CÀRREC. TEMPORADA ESPORTIVA 2018-2019.  AJUNTAMENT DE SANTA 

CRISTINA D’ARO  

 

 

Objecte:  

 

-L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació del procediment de concessió de beques en 

matèria d’esports per a famílies amb necessitats econòmiques i fills/es al seu càrrec nascuts entre 

el 2013 i el 2001.  

 

 

Termini  

 

Presentació de les sol·licituds:  

 

-El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà 

de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. Les sol·licituds 

s’hauran de presentar amb la instància corresponent a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. Les 

sol·licituds que es presentin fora de termini no seran admeses o seran desestimades.  

 

 

Destinataris/es  

 

Nens i nenes, noies i nois empadronats/des a Santa Cristina d’Aro que realitzin activitats 

esportives al mateix municipi.  

 

 

Requisits  

 

1. Requisits econòmics: Per sol·licitar l’ajuda s’estableix un límit de renda familiar.  

 

Aquest límit de renda familiar neta depèn del nombre de membres computables de la família:  

 

-Famílies d’1 membre computable: 12.780,26 euros  

 

-Famílies de 2 membres computables: 19.170,39 euros  

 

-Famílies de 3 membres computables: 25.560,52 euros  

 

-Famílies de 4 membres computables: 31.950,65 euros   

 

-Famílies de 5 membres computables: 38.340,78 euros 

 

-Famílies de 6 membres computables: 44.730,91 euros  

 

-Famílies de 7 membres computables: 51.121,04 euros  

 

A partir del setè membre s’afegiran 6.390,13 euros per cada nou membre computable.  

 

NOTA: No es podran acollir a la bonificació quan la persona sol·licitant i els membres de la unitat 

familiar disposin d’altres béns immobles que no sigui l’habitatge habitual.  



 

Es considera nucli de convivència el conjunt de persones que conviuen al mateix domicili i que 

figuren inscrites en el padró d’habitants en el moment de la sol·licitud de bonificació.  

 

 

Tràmits  

 

Les famílies han d’emplenar i formalitzar degudament l’imprès que l’Ajuntament de Santa 

Cristina d’Aro posarà a la seva disposició o que es podran descarregar de la web municipal: 

santacristina.cat .Hauran d’adjuntar a la sol·licitud la documentació necessària i presentar-ho en 

el Registre d’entrada dins del termini establert.  

 

La resolució es comunicarà a les persones sol·licitants pels mecanismes oficials de l’ajuntament 

(correu ordinari i/o correu electrònic)  

 

 

Documentació  

 

-Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres computables de la 

família o en el seu cas, el llibre de família.  

 

-Declaració de la Renda de l’any 2017. En cas de no fer-la caldrà aportar el certificat d’ingressos 

de l’exercici 2017 i la informació fiscal dels saldos bancaris o bé, certificat negatiu d’hisenda (en 

el cas de no fer declaració de la renda).  

 

-Autorització per comprovar al cadastre les dades de les famílies sol·licitants.  

 

-Full d’autorització per facilitar a l’entitat esportiva les dades de l’infant en cas que li fos atribuïda 

la beca.  

 

- Ingressos actuals. Tres últimes nòmines, certificat de prestació de OTG, justificant de prestació 

de qualsevol altra naturalesa (RMI, Renda Garantida, PNC,...) o bé si no es té ingressos, document 

acreditatiu d’inscripció a l’ OTG.  

 

-Fotocòpia de la matrícula o inscripció al Club esportiu de l’infant  

 

-Certificat de convivència  

 

- Carnet acreditatiu de família nombrosa o família monoparental. 

  

- Certificat de discapacitat o targeta acreditativa de discapacitat.  

 

Taula de puntuació:  

 

 

Concepte  Puntuació  

Família Nombrosa  2 punts  

Família Monoparental  2 punts  

Família en acolliment  1 punt  

Persones discapacitades a la família  1 punt  

Necessitats educatives especials a la família  1 punt  

Dificultats d’integració social  1 punt  

Altres. Per exemple relacionats amb la salut de l’ infant com obesitat, trastorn 

dèficit d’atenció i hiperactivitat, ....  

1 punt  

Acció “Potenciem l’Esport Igualitari”1  1 punt  

 



Les sol·licituds s’atorgaran per ordre de puntuació fins a exhaurir l’aplicació pressupostària. 

 

Quantia 

Es donaran 20 beques de 150€ cadascuna i aquestes no podran superar el 75% del cost de la 

inscripció a una de les entitats esportives municipals. 

L’ajut serà personal i intransferible i es farà efectiu a l’entitat esportiva. 

 

Infraccions i sancions 

Constituiran infraccions: 

- L’obtenció d’ajudes falsejant les condicions requerides per la seva concessió. 

- La no assistència a l’activitat esportiva sense justificar o informar d’aquesta. 

En cas d’infracció es podrà sancionar amb la impossibilitat de sol·licitar la bonificació al següent 

exercici. 

 

1 Des de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea d’Esports i Punt d’Igualtat) es vol incentivar l’esport femení atès 

que el nombre de nenes que practiquen algun esport és inferior al nombre de nens.    

 

 


