AJUNTAMENT DE CALDERS
SERVEIS SOCIALS

BASES PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS A LES FAMÍLIES
PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES, CASALS, COLÒNIES i
SORTIDES ESCOLARS
1. Objecte de la convocatòria:
L’objecte de la convocatòria és establir les bases reguladores per la concessió
d’ajuts a les famílies del municipi de Calders amb infants de 3 a 12 anys per la
realització d’activitats esportives extraescolars, casals en període no escolar,
colònies i sortides escolars.
Els infants han de tenir l’oportunitat d’exercir efectivament el dret a participar
en les activitats que des de l’escola s’organitzen, ja que formen part del procés
d’aprenentatge i a més a més responen als objectius d’integració i socialització
dels infants, així mateix han de poder gaudir de la possibilitat de realitzar les
activitats educatives i esportives com a font de salut i qualitat de vida, així com
pels valuosos valors transmesos per l’esport i la socialització i integració que
suposa la pràctica de l’esport.
2. Àmbit d’aplicació:
Serà d’aplicació la normativa per la concessió d’ajuts per participar a les
ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS i CASALS en període no escolar,
organitzades des de l’AMPA de l’escola i el CASAL de Calders, com també a les
COLÒNIES i SORTIDES ESCOLARS. Les ajudes van destinades a totes les unitats
familiars amb infants de 3 a 12 anys, empadronades al municipi de Calders i
que presentin necessitats socioeconòmiques.
3. Beneficiaris:
Famílies del municipi de Calders, amb infants de 3 a 12 anys i que es troben en
una situació socioeconòmica desafavorida.
Les famílies que sol·liciten l’ajut no podran disposar d’una renda per càpita
mensual superior a la de la taula que segueix en funció de la composició de la
unitat familiar. Es tindrà present però les despeses de lloguer i/o hipoteca fins a
un màxim de 350€, és a dir als ingressos familiars es restarà l’import relatiu al
lloguer i/o hipoteca fins a un màxim de 350€.
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Composició Unitat Familiar

Ingressos màxims
mensuals *

Dos membres

1.000€

Tres membres

1.500€

Quatre membres

2.000€

Cinc membres

2.500€

Sis membres

3.000€

* Els imports màxims mensuals es revisaran anualment

Les famílies que compleixin aquest requisit econòmic podran justificar altres
situacions socials i familiars:
- que es tracti d’un infant en acolliment
- que l’infant, pare, mare, tutor/a o germans tinguin una disminució
reconeguda
- que es tracti d’una família nombrosa i/o monoparental
- que els dos membres de la parella treballin, o en el cas de famílies
monoparentals aquell amb qui conviu l’infant.
- Que l’infant es trobi en situació de risc o alt risc social (a valorar per
l’Equip Bàsic d’Atenció Social)
4. Documentació a adjuntar:
- Volant de convivència
- Fot. Llibre de família
- Declaració de la renda de l’exercici de l’any anterior del pare i la
mare o certificat d’imputacions d’Hisenda. (en el cas de situacions
actuals molt diferents a les de l’any en curs caldrà adjuntar les 4
últimes nòmines i l’informe de vida laboral o bé aquella
documentació que es cregui oportuna per justificar aquesta nova
situació econòmica)
- Rebuts de la hipoteca o lloguer i contracte, si es dóna el cas.
- Certificat de disminució, si es dóna el cas
- Títol o certificat de família nombrosa i/o monoparental, si es dóna el
cas.
5. Criteris de valoració:
Valoració econòmica
Es podran adherir al programa d’ajuts les famílies amb una renda per càpita
mensual igual o inferior a la de la taula que segueix en funció de la composició
de la unitat familiar. Es valorarà la capacitat econòmica d’entre 1 a 6 punts en
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funció de la renda, tenint present pel còmput l’import destinat al lloguer o la
hipoteca (fins un màxim de 350€).
Composició Unitat Familiar

Ingressos màxims
mensuals

Dos membres

1.000€

Tres membres

1.500€

Quatre membres

2.000€

Cinc membres

2.500€

Sis membres

3.000€

Valoració social:
Les famílies que compleixin els criteris econòmics podran justificar les següents
situacions socio-familiars que es valoraran amb 1 punt cadascuna d’elles:
- Que es tracti d’un infant en acolliment
- Que l’infant, pare, mare, tutor/a o germans tinguin una disminució
reconeguda
- Que es tracti d’una família nombrosa i/o monoparental
- Que els dos membres de la parella treballin, o en el cas de famílies
monoparentals aquell amb qui conviu l’infant.
- Que l’infant es trobi en situació de risc o alt risc social (a valorar per
l’Equip Bàsic d’Atenció Social)
Punts obtinguts
Més de 9 punts
De 6 a 9 punts
De 5 a 1 punt
0 punts

Percentatge màxim de l’ajut
75%
50%
25%
denegada

La concessió d’ajuts estaran limitades a la dotació pressupostària corresponent
a les subvencions de l’any en curs.
6. Conceptes subvencionables:
Aquets ajuts estan únicament destinats a minorar el cost de les sortides i
colònies escolars, les activitats esportives extraescolars i els casals en èpoques
no escolars, dels infants de 3 a 12 anys.
7. Justificació:
Les famílies que siguin beneficiaries de l’ajut estaran exemptes d’abonar el
percentatge de la quota que els correspongui d’acord amb els criteris de
valoració establerts en les activitats esportives, casals, colònies i sortides
escolars.
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8. Termini:
La sol·licitud s’haurà de presentar en el termini establert a l’Anunci de la
convocatòria de l’Ajuntament de Calders, a partir de la seva publicació.
Les sol·licituds presentades fora del termini establert, per tal de poder ésser
valorades, hauran d’acreditar que es troben en algun dels supòsits següents:
- Causa objectiva sobrevinguda
- Inici o canvi de mesures en un Pla de treball familiar de l’EBAS
- Nouvinguts al municipi
Totes aquelles sol·licituds que no es trobin compreses en els anteriors supòsits
seran considerades fora de termini, i en conseqüència seran desestimades.
De la convocatòria i el termini de presentació de les sol·licituds s’informarà amb
suficient temps d’antelació a través dels taulers d’anunci de l’ajuntament.
A partir de la publicació de la resolució, les famílies disposaran de 10 DIES per a
fer qualsevol reclamació. I passats els 10 dies es publicarà la resolució
definitiva.
9. Obligacions dels beneficiaris i l’administració:
Beneficiaris:
- Presentar la sol·licitud i documentació requerida al departament de
Serveis Socials de l’Ajuntament dins el termini establert.
- Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi en les circumstàncies
personals, familiars que puguin suposar la pèrdua de l’ajut concedit.
- La unitat familiar està obligada a aportar la part que li correspongui
per completar el cost total de l’activitat esportiva subvencionada.
- El fet de gaudir de l’ajut implica que es farà uns seguiment familiar
des de serveis socials.
- El fet de gaudir de l’ajut implica, també, assistir tots els dies a
l’activitat esportiva subvencionada.
- En el cas que no es complissin aquests compromisos adquirits es
tindrà en compte en el moment de renovar aquest ajut o concedirne d’altres.
Administració:
L’abonament de l’ajut corresponent a cada unitat familiar es farà directament,
sempre que sigui possible, a l’entitat o empresa gestora del servei o activitat
esportiva corresponent.
10. Revocació dels ajuts:
L’incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes bases o la falta de
documentació acreditativa comportarà la revocació de l’ajut concedit.
11. Vigència de les bases:
Aquestes bases seran vigents a partir de la data de la seva aprovació i fins a una
nova modificació.
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12. Protecció de dades:
Les persones usuàries de Serveis Socials d’atenció Primària i, si s’escau dels seus
representants legals, han de comunicar a l’administració les dades personals,
econòmiques i socials necessàries per la determinació del seu grau de necessitat
per l’accés als serveis socials d’atenció primària de la XBSSRP, com també
d’informar de qualsevol canvi o variació en aquelles circumstàncies que puguin
incidir en la determinació o configuració del servei prestat (decret 27/2003, de 21
de gener, de l’atenció social primària).
Les dades que es sol·liciten han de ser lliurades amb caràcter obligatori. La
conseqüència de la no obtenció de les dades o la negativa a subministrar-les és la
resolució de l’expedient.
En l’aplicació de l’article 5.2 de la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, s’informa als usuaris i usuàries del següent:
- Les dades de caràcter personal que es facilitin per l’obtenció de
l’objecte de la sol·licitud, s’inclouran en el fitxer automatitzat
XISSAP, del qual en són responsables l’ajuntament i la Diputació de
Barcelona, sent aquesta l’encarregada del tractament de les dades
personals contingudes en aquest fitxer.
- L’ajuntament i la Diputació de Barcelona es comprometen a complir
els requeriments normatius previstos a la Llei Orgànica 15/99, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- La informació serà tractada amb la màxima confidencialitat i no es
comunicarà a terceres persones.
- La finalitat de la recollida de dades és la gestió dels serveis socials
d’atenció primària i de la sol·licitud, sent els destinataris de la
informació l’Ajuntament i el departament de Benestar Social.
Existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació
cancel·lació i oposició de les dades que subministri, adreçant-se a la
persona titular de l’Ajuntament. No obstant això, el dret d’accés als
documents que formen part d’un expedient, i el conseqüent dret
d’obtenir-ne còpies, poden ser denegats, per resolució motivada de
l’òrgan competent, en qualsevol dels supòsits a què es refereix
l’article 37.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre.
- La còpia de la documentació que acompanya a les sol·licituds es
guardarà 2 anys als arxius de l’ajuntament, passat aquest temps la
informació es destruirà mitjançant el procés que decideixi
l’Administració.

Calders, 9 d’octubre de 2014
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