BASES REGULADORES DELS AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
ESPORTIVES D’INFANTS I ADOLESCENTSPER A L’ANY 2021 DEL SERVEI
D’ESPORTS

Article 1. Marc Legal
L’article 27 de la Constitució Espanyola de 1978, que atorga la responsabilitat dels
poders públics com a garantia fonamental del dret a l’educació en tots els seus extrems.
La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència, disposa a l’art.58 que “(...) els infants i els adolescents tenen dret a
practicar l’esport i a participar en activitats físiques i recreatives en un entorn segur. La
participació en esports de competició ha d’ésser voluntària, els mètodes i els plans
d’entrenament han de respectar la condició física i les necessitats educatives dels
infants i els adolescents. Les administracions han de fomentar l’activitat física i esportiva
com a hàbit de salut”

Article 2. Objecte de les bases
2.1. L’objecte d’aquestes bases és regir la convocatòria per a l’atorgament de beques
per a la realització d’activitats esportives al municipi de Bigues i Riells, dels infants i
adolescents, de 4 a 18 anys, empadronats al municipi de Bigues i Riells, i que es trobin
en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.
2.2. El nombre de beques esportives amb les que es compta per aquesta convocatòria
serà el següent:
a) El nombre de beques que es decideixin per a les activitats esportives municipals
per a l’any 2021 realitzades per les entitats esportives amb registre i seu social
al municipi de Bigues i Riells, d’acord amb la partida pressupostària existent.
Article 3. Justificació social: l’esport per prevenir el risc d’exclusió
Les activitats esportives són una pràctica que afavoreix la integració i la prevenció
d’aquells col·lectius d’infants/adolescents i joves en risc d’exclusió social; així com una
millora de la convivència en el seu entorn i una transmissió positiva de valors personals
i socials.

3.1.Objectius de l’esport per prevenir el risc d’exclusió:
Els objectius, a nivell individual, d’aquest esport preventiu de situacions de risc
d’exclusió social serien:
- Oferir l’oportunitat d’adquirir i/o conèixer habilitats físiques i esportives
- Augmentar l’autoestima dels participants
- Aprendre i acceptar normes, límits, funcionament d’activitats...
Els objectius a nivell de col·lectiu:
- possibilitar uns mitjans d’inserció i socialització en/amb el seu entorn
- conèixer nous grups de persones
- fomentar la interacció entre els participants
- fomentar la creació i el desenvolupament de la personalitat

Article 4. Beneficiaris
4.1. Poden ser beneficiaris els infants/adolescents de 4 a 18 anys, empadronats al
municipi de Bigues i Riells, amb la família en una situació econòmica que dificulti el
pagament de les quotes per a fer esport.
4.2. Poden sol·licitar els ajuts per a la realització d’activitats esportives els pares, les
mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de
la guarda de les persones beneficiàries.

Article 5. Requisits
5.1. A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, previstes a l’article 4,
per poder rebre l’ajut cal:
a) Presentar la instància/sol·licitud corresponent i la documentació previstes a l’article 8
en els terminis i la forma establerts en cada convocatòria.
b) Dur a terme l’activitat esportiva en una entitat esportiva amb seu o delegació al
municipi de Bigues i Riells.
c) Estar empadronat i que l’infant/adolescent visqui al municipi de Bigues i Riells.
d) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte de cap altres ens públic o entitat.
f) Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l’indicador
públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) fixat en la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
pressupostos Generals de l’Estat, és a dir, 564,90 euros mensuals, excepte en els casos
d’acreditació de violència masclista, què només es tindran en compte els ingressos de
la persona víctima de violència masclista. Per membre de la unitat familiar s’entendran
aquelles persones que constin en el certificat de convivència. La renda neta mensual
per membre de la unitat familiar és el resultat de la divisió del total dels ingressos nets
percebuts per la unitat familiar l’any 2020 entre dotze.
Es restarà a la renda mensual de la unitat familiar fins a un màxim de 600€ en concepte
de despeses mensuals de préstec hipotecari, de lloguer i/o de pagament de l’IBI de
l’habitatge on resideixi la persona beneficiària, en els casos que s’acrediti.
Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

5.2. En casos excepcionals, el servei d’Esports basant-se en un informe tècnic emès per
personal de l’equip de Serveis Socials municipals, podrà valorar l’atorgament de l’ajut
malgrat que no es compleixin els requisits a què es fa referència en l’apartat anterior,
quan així es proposi a l’esmentat informe.
L’informe l’ha de signar un professional de l’equip de Serveis Socials Bàsics municipal,
ha d’estar suficientment motivat i s’ha de basar en qualsevol dels punts que s’esmenten
a continuació: tipus de composició familiar, nova incorporació al municipi, salut, violència
masclista, valoració d’alt risc social o bé a un canvi significatiu i sobtat de la situació
econòmica del/la sol·licitant.

Article 6. Convocatòria
6.1 Per a l’any 2021 el termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 21 de juny i finalitza
el 30 de juliol de 2021.
6.2. El pressupost amb què compta aquesta convocatòria prové de:
1. La partida pressupostària “Esport per Tothom” amb número 2315.48002 amb un
import de 10.000 euros distribuïts de la següent manera:
a. 90% de l’import, és a dir, 9.000 euros, segons la situació econòmica
(barem específic punt 14.1 de les presents bases reguladores).
b. 10% de l’import, 1.000 euros, per a casos excepcionals o situacions
imprevistes, amb informe justificatiu de l’equip de serveis socials per a
casos socials o amb informe del servei d’esports per omissions de les
entitats esportives a l’hora de justificar els ajuts, prèvia comprovació del
cas.
6.3. Aquesta convocatòria es durà a terme per un règim de concurrència competitiva.

Article 7. Sol·licitud
7.1 Poden sol·licitar els ajuts de material escolar els pares, les mares, els tutors legals
o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les
persones beneficiàries.
7.2 Per recollir i presentar les sol·licituds cal concertar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció a
la Ciutadania (carrer Anna Mogas, 130) mitjançant el telèfon 607.34.95.94, de dilluns a
divendres, de 9.00 h a 14.00 h. Si es vol presentar la instància a través de mitjans
telemàtics, cal fer-ho a través de la instància genèrica i adjuntar-hi tota la documentació
que es requereix, inclosa la sol·licitud específica.
7.3 La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
7.4 En qualsevol cas, la documentació relacionada amb aquestes bases està disponible
al web de l’Ajuntament de Bigues i Riells www.biguesiriels.cat

Article 8. Documentació
8.1 En cas que la presentació sigui en paper, cal portar els originals i en cas que la
presentació sigui telemàtica, cal presentar documents digitalitzats en pdf de la següent
documentació:
A. Sol·licitud degudament omplerta i signada (si és presentació telemàtica, ha de
ser un pdf signat amb signatura electrònica)
B. DNI/NIE, permís de residència o passaport del sol·licitant i de tots els membres
de la unitat familiar. En cas de no disposar de DNI, certificat de naixement o
llibre de família.
C. Volant municipal de convivència amb la persona beneficiària. L’Ajuntament
adjuntarà d’ofici el volant, prèvia autorització del sol·licitant.
D. Si és el cas, el conveni o la sentència de divorci o separació. Si no en disposen,
el document notarial o la fotocòpia dels justificants d'interposició de la demanda
o altres documents que demostrin aquesta situació.
En el cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments,
documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments.
E. En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o els
justificants d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin
aquesta situació.
F. Declaració presentada de l’IRPF de l’any 2020 de tots els membres de la unitat
familiar.
G. Quan algun membre de la unitat familiar o tots, no tinguin l’obligació o no hagin
fet la declaració de renda 2020 o els casos en què les circumstàncies
econòmiques hagin canviat durant el 2021 hauran d’aportar:
1. En cas de ser treballador/a fix/a els fulls de salari o certificat equivalent dels
últims 6 mesos.
2. En cas de ser treballador/a temporal, els fulls de salari dels últims 6 mesos i
el contracte de treball.
3. En cas de treballador autònom declaració trimestral.
4. En cas de trobar-se a l’atur, certificat actualitzat del Servei Públic d'Ocupació
Estatal en què consti si es percep la prestació d’atur, el període i la quantia
mensual de la prestació.
5. En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus
d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent
documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:
• Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció i/o Renda de
Garantia: certificat acreditatiu actualitzat.
• Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la
seva quantia actualitzada.
• Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti
fefaentment els altres ingressos no contributius.
6. En cas d’haver patit un canvi significatiu i sobtat de la situació econòmica
familiar del sol·licitant (COVID-19 o altres) caldrà presentar una declaració
responsable de la situació.

H. El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer i l’IBI de l’habitatge on resideixi la
persona beneficiària, si és el cas.
I. En cas d’haver sol·licitat també ajut per a menjador o material escolar i haver
aportat la documentació sol·licitada, no caldrà aportar novament la
documentació.
8.2 Les persones/famílies que hagin sol·licitat ajut de menjador escolar pel curs
2021/2022 o de material escolar pel curs 2021/22 pel mateix o mateixos beneficiaris i
hagin aportat el volant de convivència, el DNI/NIE/TIE, el conveni o sentència de
divorci/separació i la documentació acreditativa de la representació legal o acolliment
només hauran d’aportar la documentació referida als apartats 8.1 –E,F i G.
Article 9. Criteris de priorització:
Els criteris de priorització són, per aquest ordre, els següents:
-

La renda per càpita per membre de la unitat familiar.
La valoració conjunta que realitzin l’equip de Serveis Socials Bàsics i el servei
d’Esports, per l’atorgament de l’ajut encara que no es compleixin els requisits de
l’article 5.
Article 10.- Tramitació:
10.1. Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa,
l’Ajuntament les revisarà. Si alguna sol·licitud no reuneix els requisits que estableixen
aquestes bases, l’Ajuntament requerirà la persona interessada perquè en un termini de
10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació
que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb el que
disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
10.2. La regidoria d’Esports proposarà a la Junta de Govern Local, l’atorgament dels
ajuts d’activitats esportives, d’acord amb la puntuació obtinguda en aplicar les regles de
baremació de l’article 14 i els criteris de priorització previstos a l’article 9. El gruix dels
ajuts, basats en el punt 14.1 es publicaran conjuntament. En canvi, els ajuts basats en
el punt 14.2 es podran aprovar i publicar individualment.
10.3. El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar de la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no
s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada.
10.4. L’Ajuntament de Bigues i Riells publicarà, en el tauler d’anuncis
(https://seuelectronica.biguesiriells.cat/opensiac/action/infopublica?method=enter&edic
tos=1) de la corporació, la llista dels ajuts d’activitats esportives atorgats i denegats, un
cop aprovats per la Junta de Govern Local. A més, les resolucions d’aquests ajuts es
notificaran telemàticament a les entitats esportives durant el mes de setembre.
10.5. En cas que s’atorgui l’ajut, encara que la sol·licitud es resolgui un cop iniciat el
curs/temporada, aquest es farà efectiu des del primer dia de la realització de l’activitat
esportiva.

10.6.Els beneficiaris que, tot i reunir els requisits de la convocatòria, no hagin assolit un
número d’ordre que els permeti obtenir l’ajut queden ordenats segons la seva puntuació
en una llista d’espera.
Article 11. Recursos
Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa,
es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats
a partir del dia de la publicació en el tauler d’anuncis de l’atorgament o denegació de
l’ajut.
Potestativament, es podrà interposar, prèviament, recurs de reposició en el termini d’un
mes a comptar des del dia de la publicació en el tauler d’anuncis de la resolució.

Article 12. Revocacions
12.1. Els ajuts poden ser revocats d’ofici o a instància de part, a proposta de l’àrea de
Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Bigues i Riells.
12.2. Són causa de revocació de l’ajut:
a) L’ocultació o la falsedat en la documentació presentada.
b) El canvi de municipi (empadronament) de la persona beneficiària de l’ajut.
c) El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió de l’ajut,
acreditat pels Serveis Socials.
d) L’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases.
e) La no utilització de l’ajut pot ser causa de revocació: la no assistència a l’activitat
sense causa justificada durant 30 dies o de forma discontínua en el període dos mesos.

Article 13. Pagament
L’Ajuntament de Bigues i Riells transferirà, al compte corrent de cada club/entitat,
l’import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries, previ informe tècnic en què hi
constin els imports que corresponen a cada club/entitat i l’aprovació de la Junta de
Govern Local. Es farà un primer pagament del 50% un cop emesa la resolució dels ajuts
i el 50% restant un cop presentada la justificació per part de les entitats.
Article 14. Barem
Els barems de puntuació són els següents:
1.Situació econòmica: fins a 6 punts i amb un màxim de 100 euros per sol·licitant.
a) Igual o inferior a 564,90€ mensuals/persona: 6 punts. (màxim 100€/sol·licitant)
b) Superior a 564,90 € mensuals/persona: 0 punts
En base a aquests barems es repartirà un 90% de l’import.

2.Casos excepcionals: fins a 6 punts.
En casos excepcionals, l’equip de Serveis Socials Bàsics conjuntament amb el servei
d’Esports podran valorar l’atorgament de l’ajut malgrat que no es compleixin els requisits
a què es fa referència en l’apartat anterior, quan així ho considerin i ho proposin,
mitjançant la presentació d’informe motivat.
L’informe per qüestions socials l’ha de signar un professional de l’equip de Serveis
Socials Bàsics i ha d’estar suficientment motivat i s’ha de basar en qualsevol dels punts
que s’esmenten a continuació: tipus de composició familiar, nova incorporació al
municipi, salut, violència masclista, valoració d’alt risc social o bé a un empitjorament
sobtat de la situació econòmica del/la sol·licitant.
En aquest darrer cas, els ajuts es basaran en els barems econòmics establerts al punt
14.1.
D’altra banda, si es constata alguna omissió d’alguna entitat esportiva a l’hora de
justificar els ajuts, prèvia comprovació del cas, el servei d’esports podrà valorar,
mitjançant informe tècnic, l’atorgament de l’ajut fora de termini.
Aquests ajuts es podran adjudicar individualment i de forma separada als basats en els
barems del punt 14.1.
Article 15.Justificació.
Les entitats que hagin rebut els pagaments corresponents a les persones beneficiàries
hauran de justificar, abans del 17 de desembre de 2021, que els ingressos percebuts
per aquest concepte s’han destinat a l’objecte de la subvenció, és a dir, als beneficiaris
dels ajuts, amb el model de justificació que els faciliti l’Ajuntament. En aquest sentit,
hauran de declarar si alguna de les persones beneficiàries no ha fet ús o ha fet ús parcial
de l’ajut rebut. Així doncs, en funció d’aquesta justificació, les quantitats rebudes
s’hauran d’ajustar/regularitzar entre les diferents entitats.
Article 16. Protecció de dades
Les dades que facilita el sol·licitant seran tractades per l’Ajuntament de Bigues i Riells
en qualitat de Responsable del tractament Tractament en el sentit de l’article 4.7 del
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016). Es tractaran únicament amb la finalitat
d’avaluar les sol·licituds i, si escau, atorgar-les El tractament està legitimat pel
compliment de missió realitzada en interès públic (art. 6.1.e RGPD). Seran comunicades
a la Base de Dades Nacional de Subvencions, a l’Agència Tributària, a la direcció del
centre esportiu corresponent, i als equips de serveis socials i d’Esports de l’Ajuntament.
Els resultats de l’avaluació de les sol·licituds es publicarà d’acord amb l’exposat en
l’apartat 10.4 de les presents bases. Els interessats poden exercir els seus drets d'accés,
rectificació, oposició al tractament, portabilitat, limitació del tractament i supressió
adreçant-se a l’Ajuntament. Es pot consultar més informació sobre com exercir els drets
i la política de protecció de dades al web www.biguesiriells.cat
L’Ajuntament de Bigues i Riells considera que les dades obtingudes guarden relació
amb el dret a la intimitat personal i familiar. Per aquest motiu, en la comunicació de les
dades a la Base de Dades Nacional de Subvencions, l’Ajuntament de Bigues i Riells

indicarà que, a fi i efecte de preservar aquest dret i d’acord amb l’article 20.8.b de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les dades dels beneficiaris no
han de ser objecte de publicació.

Disposició final primera
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions és d’aplicació supletòria
en totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, el compliment i l’execució,
no previstes en aquestes bases. “

