Declaració responsable i sol·licitud de subvenció
per a la pràctica esportiva d’infants i adolescents,
fora d’horari escolar organitzada per entitats
homologades 2019-20
1. Dades de la persona sol·licitant
NIF  NIE  Passaport 

(pare, mare o tutor/a)

Nom

Cognoms

Adreça (carrer, núm., pis i porta):

CP:

Districte:

Correu electrònic

Telèfon mòbil:
Família monoparental: Sí 

No 

Certificat de discapacitat**: Sí  No 

2. Dades de l’infant o adolescent
Nom

Cognoms:

Data de naixement

Gènere:

Certificat de discapacitat**: Sí  No 

3. Dades de l’activitat (a emplenar per l’entitat organitzadora homologada)
Segell de l’entitat

Referència
:

4. Nucli de convivència
Pares/tutors i menors d’edat a càrrec, que convisquin al domicili i estiguin empadronats plegats.
Parentiu

Nom

Cognoms

NIF / NIE /
Passaport

* En el cas que no autoritzi la consulta de dades fiscals o no estigui obligat/da a fer declaració .

Data
naixement

Ingressos
nets* anuals

Certificat
discapacitat**
(encercleu la resposta)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

**Les persones amb certificat de discapacitat compten per dues

5. Autorització de sol·licitud de dades fiscals per Internet a l’Agència Tributària
(En cas d’haver fet declaració de la renda de l’exercici 2018)
Autoritzo/autoritzem l’Ajuntament de Barcelona per a l’obtenció directa de l’Agència Estatal d’Administració Tributària de les dades tributàries necessàries per a la resolució
del procediment (en aquest cas, no caldrà l’aportació del Certificat individual del nivell de renda de l’exercici 2018 de tots els membres de la unitat familiar obligats a declarar, ni
del Certificat d’imputacions de l’exercici 2018 de la unitat familiar).

(signat)
Nom i cognoms

(signat)
Nom i cognoms

(signat)
Nom i cognoms

(signat)
Nom i cognoms

NIF / NIE / PASSAPORT

NIF / NIE / PASSAPORT

NIF / NIE / PASSAPORT

NIF / NIE / PASSAPORT

6. Cessió del dret de cobrament de la subvenció
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en tramitar aquesta sol·licitud, consentiu que les vostres dades personals seran tractades per a les empreses Consell
de l’Esport Escolar (CEEB) amb CIF G08916991, Itik Consultoria S.L. amb CIF B64409386 i Qualytel Teleservices, S.A.U. amb CIF A82112665, com a ‘encarregades del tractament’
per a la gestió pròpia de la tramitació de la subvenció esportiva, i sempre sota les directrius del responsable del fitxer, l’Ajuntament de Barcelona, dins del fitxer “Activitats per a
infants i joves” amb la finalitat de garantir l’accés dels nens i nenes de les famílies amb dificultats econòmiques a l’oferta d’activitats esportives de les entitats homologades. Així com
Les vostres dades no seran cedides a cap altra entitat. Consentiu expressament en el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, adreçant-vos per escrit a l’Institut Barcelona Esports, a l’adreça: avinguda de l’Estadi, 40 08038 Barcelona, indicant clarament
en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 de 11 de juliol, us informem que en informar el camp
adreça electrònica o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per a la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

 Que en els darrers 12 mesos ha rebut subvencions per part de les següents administracions públiques o ens públics o privats:
(marqueu amb una X l’opció corresponent)

SI ha rebut subvenció en els darrers 12 mesos per part de cap administració pública o ens públic o privat següent:
Ajuntament de
Barcelona i altres ens
municipals

Altres ens públics

□
□
□
□
□
□
□
□

Ajuntament de Barcelona

Import

€

IBE (Ajuts esport fora d’horari escolar)

Import

€

Institut/empresa municipal..............................) Import
Administració central
Import

€

Generalitat de Catalunya

Import

€

Diputació Provincial de ..............................).

Import

€

Altres ens públics .......................................)

Import

€

Ens privats

Import

€

€

NO ha rebut cap subvenció en els darrers 12 mesos per part de cap administració pública o ens públic o privat

Mitjançant la signatura d’aquesta sol·licitud, cedeixo el dret de cobrament de la subvenció que em sigui reconeguda a favor de l’entitat
organitzadora homologada abans indicada en aquest document.
El/la sota signat/ada sol·licita la subvenció per inscriure en l’activitat indicada l’infant o adolescent esmentat i DECLARA:
 Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i als documents que l’acompanyen, són certes.
 Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga aquest organisme autònom i
l’Ajuntament de Barcelona.
 Que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
 Que es troba al corrent de les justificacions de totes les subvencions rebudes de l’Ajuntament de Barcelona i altres ens
municipals i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
 Que d’haver rebut altres subvencions, per a la mateixa activitat per al qual es sol·licita la present subvenció, el total d’ingressos no supera
el cost total de l’activitat.

Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Barcelona a,
Signat

de

de 2019

Documentació que cal presentar:
Per tenir dret a ajut econòmic, caldrà presentar aquest formulari de sol·licitud degudament signat pels/per les ciutadans/nes i segellat per l’entitat
organitzadora, acompanyat de la fotocòpia dels documents següents:
1.Certificat de separació o divorci on consti el pacte econòmic, si escau.
2.En cas, que el tutor no sigui el progenitor, haurà de presentar certificació de l'organisme que li ha atorgat la guarda.
Si en el full de sol·licitud (punt 5) es fa constar l’autorització del sol·licitant per tal que l’Ajuntament consulti les seves dades fiscals a l’Agència
Tributària, no caldrà presentar cap certificació d’ingressos.
El/la sol·licitant declara sota la seva responsabilitat:
 Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i els documents amb què l’acompanya són certs.
 Que està assabentat/ada que la falta de justificació documental comporta que no es tramiti aquesta sol·licitud.
IMPORTANT:
-

Per tenir accés a les subvencions per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar, cal que l’infant, pares i/o tutors estiguin empadronats
al municipi de Barcelona, excepte els/les nens/es empadronats/ades fora del municipi però que s'escolaritzen en algun centre educatiu de
la ciutat perquè tenen necessitats educatives especials. Aquesta inscripció es comprovarà d’ofici per part de l’Ajuntament de Barcelona.

-

TOTA SOL·LICITUD PRESENTADA FORA DE TERMINI SERÀ EXCLOSA. Enguany el període de sol·licitud de subvencions és del 19 de setembre
al 11 d’octubre (ambdós inclosos).

-

L’ajut podrà cobrir un 90%, un 60% o un 30% de l’import de les quotes mensuals d’una activitat, durant tot el curs, per a cada infant, amb uns límits
màxims establerts a la convocatòria. Es prioritzarà l’atorgament dels ajuts en funció del percentatge assignat i, en cas d’empat, de l’import de
l’indicador de renda personal disponible anual de la família resultant a cada cas.

-

Si no ho han fet anteriorment, del 20 al 25 de novembre les persones beneficiàries s’adreçaran a l’entitat organitzadora i formalitzaran la inscripció
a l’activitat corresponent, abonant la diferència entre l’ajut econòmic i el preu de l’activitat, d’acord amb la distribució de pagament que l’entitat
plantegi.
-

Si no es formalitza la inscripció i/o no s’assisteix a l’activitat en aquestes dates, es perd el dret a percebre l’ajut.

Presentació de sol·licituds:
Per internet i amb certificat digital a:
http://ajuntament.barcelona.cat/tramits
Presencialment: Amb cita prèvia obligatòria (pot obtenir la cita pel web ajuntament.barcelona.cat/cita o bé trucant al telèfon 010 gratuïtament)
Cal presentar els fulls de sol·licitud juntament amb la documentació necessària a les següents OAC:
Oficines SANT MIQUEL

Pl Sant Miquel ,3

De dilluns a dissabte de 8.30 a 20.00 h – amb cita prèvia

Oficines de Districte
Ciutat Vella*
Eixample*
Sants – Montjuïc**
Les Corts*
Sarrià - Sant Gervasi*
Gràcia*
Horta – Guinardó*
Nou Barris**
Sant Andreu*
Sant Martí**

Adreça
Ramelleres, 17. El Raval
Aragó, 328. La dreta de l`Eixample
Creu Coberta, 104 . Hostafrancs
Pl Comas, 18. Les Corts
Anglí, 31. Les Tres Torres
Pl Vila de Gràcia, 2. La Vila de Gràcia
Lepant, 387, baixos. Baix Guinardó
Pl Major de Nou Barris, 1. La Guineueta
Segre, 24. Sant Andreu
Pl Valentí Almirall, 1. El Clot

Horaris i procediment de presentació de sol·licituds

De dilluns a divendres 8.30 a 14.30 h*.
(A partir de l’1 d’octubre dijous de 8.30 a 18.30h*)
De dilluns a divendres de 8.30 a 19.30h**

