Districte de Sants-Montjuïc
Direcció de Serveis a les Persones

SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC A L’ESPORT BASE SANTS-MONTJUÏC
1.- Dades del/de la persona sol·licitant

CURS: ____ /____

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 adolescent
Data de naixement

/

/

Adreça

3.- Dades de l’activitat esportiva i del club o entitat
Nom del club o entitat esportiva:

NIF entitat:

Modalitat esportiva (esport que practicarà:)
€

Preu (total anual de l’activitat esportiva)

(Segell de l’entitat)

4.- Declaracions / Autorització.
El sol·licitant DECLARA sota la seva responsabilitat :
-

Que el nombre total de membres de la unitat familiar és

.

(mare, pare o tutor/a, avis i fills que convisquin al domicili; en famílies reconstituïdes comptarà també la parella
del progenitor i els fills si en té; les persones amb certificat de disminució compten per dues)

-

Que els ingressos anuals de la unitat familiar per tots els conceptes són

€

(El càlcul de l’ajut econòmic s’efectuarà sobre els ingressos justificats documentalment.)

-

Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i els documents amb que
l’acompanyen són certes.

-

Que està assabentat/ada que la falta de justificació documental per part de l’entitat
esportiva o de no trobar-se aquesta al corrent de les seves obligacions, esmentades a les
bases, comportarà la no atorgació d’aquest ajut.

Barcelona,

de

de _______.

Signatura sol·licitant
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 Barcelona, amb la finalitat de garantir l’accés dels nens del Districte de
Sants-Montjuïc 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 per escrit al c. Creu Coberta 10

Districte de Sants-Montjuïc
Direcció de Serveis a les Persones

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR A QUALSEVOL OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA:
Per tenir dret a ajut econòmic, caldrà presentar original i fotocòpia de la següent documentació:
1)

Formulari de sol·licitud d’ajut econòmic emplenat i segellat per l’entitat esportiva.

2)

DNI de la persona solicitant (pare, mare o tutor legal que realitza la sol·licitud). En el cas de representació legal,
presentar original i còpia del document que l’acrediti.

3)

4)

Llibre de família, per les pàgines on figura el nen o nena que s’inscriu i el full dels progenitors.


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.

Justificants dels ingressos de la unitat familiar1:




Declaració de Renda de la unitat familiar de l’últim exercici: fotocòpia de les següents pàgines:


la pàgina on consten els membres de la unitat familiar,



la pàgina del full resum de rendiments i deduccions, o en la que consti la “Base liquidable general
sotmesa a gravamen” (casella 620)



document d'ingrés o devolució segellat per l'entitat bancària o la delegació d'Hisenda corresponent.

En el cas de que no hi hagi obligació de fer la declaració de renda, és imprescindible presentar de l’últim
exercici, per cada membre de la unitat familiar en edat activa, el certificat d’ imputació que acrediti aquesta
situació i les seves dades fiscals, ambdós documents emesos per l’agència tributària estatal, i els documents
següents que siguin escaients:


Si hi ha pensions de qualsevol tipus a la unitat familiar, fotocòpia del certificat d’ingressos de pensió
de tots els membres de la unitat familiar.



Si hi ha assalariats a la unitat familiar (malgrat que no hi hagi obligació de fer declaració de renda),
fotocòpies del full de salari de tots els membres en edat activa de la unitat familiar on viu l’infant.



Si la unitat familiar és beneficiària del PIRMI, fotocòpia de la resolució com a beneficiari del PIRMI de
la unitat familiar on viu el nen o la nena .



En 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 (emès per la OTG) on es consigna si cobren
subsidi d’atur, com també la quantitat que perceben per aquest concepte.



En cas últim de no disposar de cap dels documents citats anteriorment, declaració jurada dels
ingressos no acreditables de la unitat familiar: quantitat, concepte i persona que els rep.

5)

Només si a la unitat familiar hi hagi un membre amb disminució, Resolució de reconeixement de grau de
discapacitat de la Generalitat de Catalunya2.

6)

Només si els progenitors estan separats o divorciats, fotocòpia del certificat de separació o divorci, on consti el
pacte econòmic.

7)

Declaració de responsabilitat de l’entitat esportiva signada i segellada pel seu responsable on ha de
declarar que està al corrent de totes les seves obligacions.

En el cas en que el nen o nena estigui derivat/ada de Serveis socials, només caldrà presentar el formulari de sol·licitud
segellat per l’entitat esportiva.
IMPORTANT





1

Només s’atorgarà un sol ajut per una sola activitat per cada nen o nena per tot el curs
Per tenir accés als ajuts econòmics, cal que l’infant menor de 18 anys, els pares i/o els tutors i la resta de familiars
declarats que convisquin en el mateix domicili estiguin empadronats en aquest al Districte de Sants Montjuïc. Per la
seva part, l’entitat esportiva ha de tenir la raó social al mateix districte, excepte col·lectius amb necessitats
especials.
Un cop resoltes les sol·licituds, els diners dels ajuts atorgats s’ingressaran directament a les entitats esportives,
amb la finalitat de que descomptin aquestes quantitats de les quotes que cobren a les famílies, sempre que
compleixin ambdues parts amb totes les seves obligacions establertes a les bases.

Unitat familiar: pare, mare o tutor/a, fills i avis que convisquin al domicili. En famílies reconstituïdes, es comptarà també la parella del progenitor i
els fills si en té.
2
En el cas que a la unitat familiar hi hagi un membre amb discapacitat, aquest es comptarà com si es tractés de dues persones.

