
Annex I

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals a les famílies
residents a Centelles amb fills de 3 a 18 anys per a reduir el cost de
la quota d’una activitat esportiva per procediment de concurrència
competitiva any 2022.

1.- Objecte de la subvenció.

L’objecte  d’aquestes  bases  és  la  regulació  de  l’atorgament  d’ajuts
individuals a les famílies residents a Centelles, amb fills de 3 a 18 anys. En
aquesta convocatòria, els ajuts atorgats es destinaran a reduir part del cost
de  la  quota  periòdica  (sigui  mensual,  trimestral  o  anual)  de  l’activitat
esportiva que es realitzarà durant el curs escolar 2022-2023. Aquests ajuts
són subvencionats pel Departament d’Esports de la Diputació de Barcelona i
per l’Ajuntament de Centelles. La convocatòria serà publicada al taulell de
l’Ajuntament de Centelles i es comunicarà a cada entitat esportiva o AMPA’s
o AFA’s del municipi. 

2.- Naturalesa i procediment de concessió.

Les  subvencions  objecte  d’aquestes  bases  tenen  caràcter  discrecional,
voluntari  i  eventual,  són revocables i  reductibles en tot  moment per  les
causes previstes en la legislació vigent, en les Bases generals reguladores
de subvencions municipals, o en aquestes mateixes bases. Les subvencions
atorgades  tindran  caràcter  finalista,  no  generaran  cap  dret  a  l’obtenció
d’altres  subvencions  en  anys  posteriors  i  no  es  podran  al·legar  com  a
precedent.

3.- Òrgan instructor.

La  instrucció  del  procediment  correspondrà  a  l’Àrea  d’Acció  Social  i
Ciutadania.

4.- Beneficiaris/àries de la subvenció.

Els ajuts van adreçats a les famílies empadronades a Centelles. 
Els  menors  han  de  realitzar  una  activitat  esportiva  sigui  en  una  entitat
esportiva  de  Centelles  o  gestionada  per  l’AMPA  d’alguns  dels  centres
escolars del municipi.

Els requisits que han de complir els beneficiaris de les subvencions són els
que preveu l’article 13 de la LGS i resta de normativa d’aplicació. 

Són requisits indispensables per poder rebre aquests ajuts: 

a) La renda de les famílies que sol·liciten l’ajut no pot superar el
llindar de l’índex de renda de suficiència de Catalunya amb un
percentatge corrector que s’estableix a continuació: a. Famílies de
dos membres: 18.325,58 €/any 
b. Famílies de tres membres: 21.512,68 €/any 



c. Famílies de quatre membres: 23.903,04 €/any 
d. Famílies de cinc membres: 27.090 €/any 
e. Famílies de sis membres o més: 29.480,36 €/any 

La  renda  de  les  famílies,  als  efectes  d’aquests  d’ajuts,  s’obtindrà  per
agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de
cada un dels membres computables de la unitat  familiar,  de conformitat
amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones
físiques  i/o  justificants  d’ingressos  actuals  amb  nòmines,  prestacions  i
pensions.
 
En  el  supòsit  que  el  sol·licitant  no  estigui  en  disposició  d'obtenir  la
documentació  necessària  per  acreditar  la  seva  condició  de  beneficiari,  i
sempre que hagi realitzat un mínim de tres entrevistes amb serveis socials i
aquests  disposin  de  la  informació  econòmica  mínima  i  necessària,  es
realitzarà  una  valoració  estimativa  de  la  capacitat  econòmica  per  part
d'aquest servei. 

b)  No  ser  titulars,  els  membres  de  la  unitat  de  convivència  ,  de
dipòsits en efectiu o valors, la suma dels quals superin els 5.000,00€. 

c)  L’aprofitament  de  l’activitat  esportiva:  la  comissió  tècnica  dels
ajuts  podrà  revocar,  amb  l’audiència  prèvia  de  la  persona
interessada, la concessió de les beques per manca d’aprofitament de
l’adjudicatari i per la manca de pagament de la quota. 

d)  Obtenir  una puntuació  mínima de  dos  punts  respecte  el  criteri
econòmic. 

5.- Sol·licituds 

Les  sol·licituds  es  formalitzaran  a  través  dels  models  de  sol·licituds  que
estaran a l’abast dels interessats a l’Ajuntament de Centelles en el registre
de l’Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana) dins el calendari establert. 

Documentació: 
Documentació general 
 DNI pare, mare o tutor/a legal. 
 DNI del menor 
 Llibre de família. 
  Document  acreditatiu  de  participació  a  l’entitat  esportiva  durant  la
temporada 2022-2023 segellat i signat per l’entitat. 
 Carnet de família monoparental i/o nombrosa, si s’escau. 
 En cas de separació o divorci, sentència o documentació on s’acreditin
l’import  de  la  pensió  d’aliments  que  es  rep  pels  fills  o  denúncia
d’impagament. 
Documentació econòmica 
 Declaració de renda del 2021, conjunta o individual, de tots els membres
majors de 16 anys del domicili o en el seu defecte certificat de dades fiscals
actualitzat de tots els membres majors de 16 anys del domicili. 
 Extractes bancaris de tots els comptes bancaris de la unitat familiar des
del gener del 2022 fins l’actualitat. 



Si  la  situació  ha  canviat  respecte  de  l’any  2021  caldrà  adjuntar  la
documentació següent 
 Tres fulls de salari (dels darrers mesos) de totes les persones majors de 16
anys empadronades al domicili, que treballin. 
 Última liquidació trimestral dels autònoms que hi hagi en el domicili. 
  Certificat  d’ingressos  de  l’atur,  ERTO o  altres  subsidis  /prestacions  de
l’OTG de tots els membres de més de 16 anys del domicili o pensions de la
seguretat social. 
  Les  persones  que  no  treballin  ni  percebin  cap  ajut  econòmic  han
d’acreditar-ho  amb  un  certificat  de  l’atur  conforme no  hi  ha  cap  ingrés
econòmic. 
 Altres ingressos,  (altres pensions,  ajut  per dependència o fill  a  càrrec,
declaració jurada d’ingressos...) 

La comissió podrà sol·licitar la documentació complementària que consideri
oportuna per comprovar o justificar les condicions exigides.

La comissió comprovarà l’empadronament a Centelles dels beneficiaris. 

La comissió es reserva el dret de sol·licitar nova documentació i, si és el cas,
es demanarà entrevista personal. La comissió podrà desestimar la sol·licitud
si ho considera oportú. 

Les  persones  sol·licitants  hauran  d’aportar  la  documentació  requerida  i
podran afegir-hi altres documents que puguin justificar la seva situació. No
s’acceptaran justificacions de despeses.

6.- Tramitació de les sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 60 dies hàbils a comptar des
de  l’endemà  de  la  seva  publicació  al  BOP,  o  fins  l’esgotament  de  la
corresponent partida pressupostària. 
Qualsevol sol·licitud presentada fora del termini indicat a l’apartat anterior
no es podrà emetre a tràmit per extemporània. 
Expirat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds,  la  comissió  tècnica  de
valoració  revisarà  la  documentació  presentada  per  part  de  les  famílies,
comprovarà que l’imprès de sol·licitud ha estat correctament emplenat i que
s’ha aportat la documentació requerida i, finalment, es procedirà a baremar
les sol·licituds en funció dels criteris d’aquestes bases. 

En el supòsit que les dades siguin incompletes o manqui documentació, un
representant  de  la  comissió  es  posarà  en  contacte  amb  els  sol·licitants
afectats i establirà un termini de tres dies hàbils per efectuar les correccions
pertinents perquè les persones interessades puguin esmenar o completar
les dades, o adjuntar la documentació no presentada inicialment. 
Les persones interessades que, transcorregut aquest termini, no esmenin
les errades esmentades, es considerarà que desisteixen de la seva petició,
la qual s’arxivarà sense cap més tràmit. 
La  publicació  de  la  llista  provisional  prèviament  codificada  s’exposarà,
segons el calendari, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i de cada entitat
esportiva on hi hagi beneficiaris dels ajuts.
 
7.-. Concessió dels ajuts 



La  comissió  tècnica  municipal  farà  proposta  de  resolució  a  la  Junta  de
Govern municipal que aprovarà o denegarà. 
L’ajut econòmic màxim serà d’un 75% de la despesa de la quota mensual,
trimestral  o  anual  de  l’activitat  esportiva,  amb la  quantitat  màxima per
nen/a. 
La  comissió  valorarà  les  sol·licituds  codificades  per  tal  de  mantenir
l’anonimat i  confeccionarà la relació  d’alumnes amb dret  a ajut,  d’acord
amb aquestes bases. 
La comissió farà una relació de les persones beneficiàries i la quantia dels
ajuts.

8.- Criteris de valoració de les sol·licituds i comissió de valoració.

1.-  Com  a  criteri  per  atorgar  l’ajut  econòmic  es  tindrà  en  compte  els
ingressos familiars: no seran beneficiaris d’aquests ajuts les famílies amb
ingressos superiors als indicats en el llindar econòmic. La única excepció de
no tenir  en  compte  els  ingressos  familiars  serà  quan l’Equip  de  Serveis
Bàsics d’Atenció Social Primària valori que la família és d’alt risc social. 
L’aprovació  dels  ajuts  s’ajustarà  en  funció  de  la  disponibilitat
pressupostària, que per aquest any 2022 serà de 5.000,00€. 

2.-  Un cop la  família  compleixi  el  criteri  econòmic d’accés,  es  tindrà en
compte si la família és monoparental i/o família nombrosa. També es tindrà
en compte si la família és atesa per Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària
de  Centelles,  entenent  que  com  a  mínim  hi  ha  un  seguiment  de  3
entrevistes fetes l’últim any o bé és una família d’alt risc social. Aquests dos
criteris a tenir en compte en aquestes bases donaran major puntuació. 
L’import  a  concedir  a  cada  beneficiari  es  determinarà  entre  els/les
sol·licitants, en relació als punts assignats. 
- 2 PUNTS CRITERI ECONÒMIC: Trobar-se en una situació econòmica igual o
per sota dels llindars següents i no disposar d’estalvis suficients per fer front
el casal d’estiu. 
- 2 PUNTS SEGUIMENT a SSB com a mínim de 2/3 vegades l’any per temes
laborals/ econòmics. 
- 5 PUNTS SEGUIMENT a SSB com a mínim de 2/3 vegades l’any per temes
socials amb pla de millora. 
-  1 PUNT Famílies  monoparentals,  nombrosa  o  amb algun  membre  amb
discapacitat 
- 1 PUNT Si els pares treballen per afavorir la conciliació 

- El criteri econòmic és excloent. 
Els percentatges de l’ajut,  a partir  del  mínim exigit del  llindar econòmic,
seran els següents: 
- 2 PUNTS – 25 % 
- 3- 4 PUNTS – 40% 
- 5-6 PUNTS - 50% 
- 7 o MÉS PUNTS -75% 

3.- Cada família pot sol·licitar ajut econòmic per una sola activitat esportiva i
en una sola convocatòria per fill. 



L’import i percentatge dels ajuts que s’atorguin no excedirà del cost total de
les  activitats  subvencionades  i  sempre  amb  el  límit  de  la  consignació
pressupostària anteriorment fixada. 
La quantitat  d’ajut  màxim per  nen/a serà de 150€/any,  d’acord amb els
percentatges esmentats en el present punt o de 200€/any per aquells casos
excepcionals que siguin valorats per l’equip de serveis socials com d’alt risc
social o pel fet que s’ampliï o sobri partida pressupostària per fer front a les
necessitats descrites.

Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en
estimades, amb els punts obtinguts, i desestimades. 
Els beneficiaris que hi concorrin hauran d’obtenir una puntuació mínima de
dos punts corresponent al criteri econòmic. 
L’import a concedir a la família es determinarà en proporció al nombre de
punts  obtinguts,  al  nombre  de  sol·licituds  presentades  i  al  crèdit
pressupostari disponible.

9.- Import dels ajuts.

La  quantitat  màxima  destinada  a  aquest  programa  i  les  respectives
aplicacions  pressupostàries  es  fixaran  a  la  convocatòria  corresponent.
L’Àrea  de  Serveis  Socials  es  reserva  el  dret  de  poder  disposar  d’altres
aplicacions pressupostàries per cobrir les necessitats de la subvenció, si fos
necessari.

10.- Acceptació.

Una vegada notificat al beneficiari/ària l’atorgament d’una subvenció (per
concurrència competitiva), si en el termini de 10 dies hàbils no manifesta el
contrari,  s’entendrà  que  la  subvenció  és  acceptada  amb  les  condicions
generals i específiques que es fixin per a la seva aplicació.
En cas de contemplar-se bestretes en l’acord de concessió, serà requisit per
al seu pagament l’acceptació expressa o tàcita de la subvenció per part del
seu beneficiari/ària.

11.- Liquidació dels ajuts 

Un cop justificada la despesa, s’ordenarà el pagament de la subvenció, el
qual es realitzarà per mitjà de transferència bancària en el compte corrent o
llibreta assenyalat per les entitats esportives. 
Els ajuts es liquidaran un cop acabat el procés, amb caràcter retroactiu i
aplicables a l’últim trimestre de l’any. 
Els ajuts es faran efectius, preferentment, al número de compte de l’entitat
esportiva on es realitza l’activitat esportiva. 
En cas que el beneficiari no satisfaci l’import mensual que li correspongui,
no s’aplicarà la bonificació en la facturació dels successius rebuts. 
Si  el  beneficiari  té  rebuts  pendents  de  pagament  en  el  moment  de
l’adjudicació de les beques, haurà de parlar amb un membre de la comissió
tècnica, per ajudar a decidir si es manté l’ajut o no, i de quina manera se li
atorga.

12.- Acreditació de les despeses.



Les despeses s’han de justificar mitjançant factures i altres documents de
valor probatori equivalent amb validesa jurídica en el tràfic mercantil o amb
eficàcia administrativa i  segons la modalitat de justificació prevista per a
cada subvenció.

Les dates d’emissió de les factures i altres documents de valor probatori
equivalent  hauran  d’estar  dins  el  període  de  durada  de  l’acció
subvencionada. No obstant això, quan la normativa específica ho permeti,
les dates poden ser anteriors a l’inici de l’acció o posteriors a la finalització
de l’acció, sempre que se’n justifiqui adequadament la necessitat.

13.- Compatibilitat de les subvencions.

Les  subvencions  atorgades  seran  compatibles  amb  qualsevol  altra
subvenció,  ajuda,  ingrés  o  recurs  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedent
d’altres administracions o ens públics o privats, sempre i quan la suma de
tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, no sobrepassi el
cost total del projecte subvencionat.

En  el  cas  que  es  puguin  rebre  ulteriors  ajudes  o  ingressos  no previstos
inicialment,  es  podran  destinar  a  una  millora  o  ampliació  de  l’activitat
subvencionada,  sense  que  en cap  cas  es  pugui  superar  el  seu  cost.  En
aquests casos, el beneficiari/ària haurà de comunicar aquest fet a l’òrgan
concedent,  reformulant  l’activitat  a  realitzar  i  el  seu  pressupost,  o
alternativament, renunciant a la part de subvenció que correspongui.

No es podran concedir noves subvencions als peticionaris que en l’exercici
immediatament precedent hagin estat beneficiaris/àries d’una subvenció i
no l’hagin justificada dins del termini establert o de la seva pròrroga, en cas
d’haver-se’n concedit una, ni hagin renunciat expressament, o que tinguin
pendents de justificació bestretes de subvencions concedides anteriorment.

14.- Circumstàncies per a la modificació de la resolució.

Amb  posterioritat  a  l’acord  de  concessió,  i  abans  de  la  finalització  del
termini d’execució de l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o
prèvia  sol·licitud  del  beneficiari/ària,  l’import,  aspectes  de  l’activitat,  el
termini  d’execució,  el  de  justificació  i  altres  obligacions,  quan  no  es
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar
la concessió de la subvenció.

b) Quan el beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat,
que sumats als de l’Ajuntament superin el cost total del projecte o de
l’activitat subvencionada.

c) Quan el beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de
l’import exigit en aquestes bases.

15.- Obligacions del beneficiari/ària.



Els  beneficiaris/àries  dels  ajuts  assumeixen  les  obligacions  que  estableix
l’article  14  de  la  Llei  estatal  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions i, específicament, les següents:

a) Realitzar l’activitat objecte de la subvenció en la forma, condicions i
terminis establerts.

b) Justificar davant l’Ajuntament la realització de l’activitat, així com el
compliment  de  la  finalitat  que  determina  la  concessió  de  la
subvenció.

c) Sotmetre’s  a  les  actuacions  de  comprovació  que  corresponguin  a
l’Ajuntament  i  a  les  de  control  financer  que  corresponguin  a  la
intervenció general de l’Ajuntament, a la Sindicatura de Comptes o a
d’altres òrgans competents.

d) Comunicar a l’Ajuntament l’import total de les subvencions rebudes,
així  com  la  resta  d’ingressos  que  financin  les  activitats
subvencionades.

e) Trobar-se al  corrent en el  compliment de les obligacions tributàries
amb  l’Agència  Estatal  d’Administració  Tributària  (AEAT)  i  de  la
Seguretat  Social,  amb  anterioritat  al  moment  en  què  es  dicti  la
proposta de resolució de subvenció.

f) comptabilitat les despeses imputades a la subvenció rebuda de forma
separada o que permeti la seva identificació.

g) Fer  constar  expressament  el  suport  econòmic  de  l’Ajuntament  en
qualsevol actuació de difusió i publicitat de l’activitat subvencionada.

h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació
aplicable.

20.- Responsabilitat enfront a tercers.

La responsabilitat que es pugui generar enfront a tercers, a conseqüència
de les actuacions derivades de l’activitat pel  qual  s’atorgui  la subvenció,
correspondrà a la part beneficiària.

Annex II

EDICTE.  Extracte de la convocatòria a la BDNS per a la concessió
d’ajuts  socials  per  procediment  de  concurrència  competitiva  any
2022.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei
estatal  38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica
l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en
la  Base  de  Dades  Nacional  de  Subvencions
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index).

Extracte  del  Decret  d’Alcaldia  pel  qual  es  convoquen  subvencions  a
projectes socials per procediment de concurrència competitiva any 2022.

1.- Beneficiaris.

Els ajuts van adreçats a les famílies empadronades a Centelles. 



Els  menors  han  de  realitzar  una  activitat  esportiva  sigui  en  una  entitat
esportiva  de  Centelles  o  gestionada  per  l’AMPA  d’alguns  dels  centres
escolars del municipi i que compleixin els requisits establerts al punt 4 de
les bases de la convocatòria.

2.- Objecte de la convocatòria.

L’objecte  d’aquestes  bases  és  la  regulació  de  l’atorgament  d’ajuts
individuals a les famílies residents a Centelles, amb fills de 3 a 18 anys. En
aquesta convocatòria, els ajuts atorgats es destinaran a reduir part del cost
de  la  quota  periòdica  (sigui  mensual,  trimestral  o  anual)  de  l’activitat
esportiva que es realitzarà durant el curs escolar 2022-2023. Aquests ajuts
són subvencionats pel Departament d’Esports de la Diputació de Barcelona i
per l’Ajuntament de Centelles. La convocatòria serà publicada al taulell de
l’Ajuntament de Centelles i es comunicarà a cada entitat esportiva o AMPA’s
o AFA’s del municipi. 

3.- Bases reguladores.

Les  “Bases  reguladores  per  l’atorgament  d’ajuts  socials  per  activitats
esportives dins el programa “Esport per a tothom” per a famílies residents a
Centelles”, aprovades inicialment per acord de Plenari de data 25 de maig
de 2022, publicades al BOP de Barcelona en data de 15 de juny de 2022, i
aprovades definitivament sense necessitat d’acord exprés, per no haver-se
presentat al·legacions durant el termini  d’informació pública, i  publicades
íntegrament al BOP de Barcelona en data de 20 de juliol de 2022. 

4.- Import.

L’import  total  màxim  destinat  per  a  la  concessió  de  subvencions
determinades en aquesta convocatòria  és de cinc mil  euros (5.000,00€),
aniran a càrrec de l’aplicació  pressupostària  231-48000  del pressupost de
2022.

5.- Terminis i presentació de sol·licituds.

El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  per  a  l’obtenció  d’aquestes
subvencions començarà el dia següent de la publicació de l’extracte de la
convocatòria en el BOP de Barcelona i finalitzarà en data de 10 d’octubre de
2022 o fins l’esgotament de les partides pressupostàries.
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