
 

 

"BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER FACI LITAR L'ACCÉS A LA 
PRÀCTICA ESPORTIVA DE LA TEMPORADA 2014/2015
 
 
Art. 1- Marc legal  
 
L'article 84.2 m) de l'Estatut d'Autonomia de 
de juliol, disposa que els ens locals són competents per a la regulació i prestació dels serveis 
d'atenció a les persones i dels serveis socials públics d'assistència primària, entre d'altres.
 
El Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport a 
Catalunya estableix com a finalitat bàsica de la política esportiva fer realitat el dret social de tot 
ciutadà a desenvolupar i exercitar les seves facultats físiq
fàcil i lliure accés a l'activitat física i al coneixement i a la pràctica de l'esport.
 
El Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, 
estableix la voluntat de garantir l'accés en igualtat de condicions i oportunitats al coneixement i a la 
pràctica de l'esport, tenint present els sectors socials més necessitats per tal de que tothom tingui 
més facilitats i oportunitats de practicar esport.
 
L'article 39 del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s'aprova el Text únic de la Llei de 
l'esport, disposa que correspon als municipis, entre d'altres, promoure de forma general l'activitat 
física i l'esport en el seu àmbit territorial.
 
Art. 2- Objecte  
 
L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per a la promoció de 
l'esport a la ciutat de Granollers i garantir l'accés a la pràctica esportiva a les persones que es trobin 
en una especial situació familiar amb necessitats s
empadronades a Granollers i que realitzen la seva pràctica en una entitat esportiva granollerina.
 
Art. 3- Beneficiaris  
 
Podran ser beneficiaris dels ajuts esportius totes aquelles persones físiques que vulguin practica
esport, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques, i 
que acompleixin les condicions següents:
 
Nois o noies entre 6 i 16 anys d'edat complerts, in scrits/tes en:
 
• un club de la ciutat de Granollers el qual 
de l'Ajuntament de Granollers i que faci esport de competició en la mateixa entitat.
• una de les escoles esportives municipals.

• activitats organitzades fora d'horari escolar en una Associació Esportiva 
d'Ensenyament públic o concertat i que acompleixin les condicions assenyalades en 
aquestes bases. 

 

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER FACI LITAR L'ACCÉS A LA 
PRÀCTICA ESPORTIVA DE LA TEMPORADA 2014/2015  

L'article 84.2 m) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 
de juliol, disposa que els ens locals són competents per a la regulació i prestació dels serveis 
d'atenció a les persones i dels serveis socials públics d'assistència primària, entre d'altres.

t legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport a 
Catalunya estableix com a finalitat bàsica de la política esportiva fer realitat el dret social de tot 
ciutadà a desenvolupar i exercitar les seves facultats físiques, intel·lectuals i morals, mitjançant un 
fàcil i lliure accés a l'activitat física i al coneixement i a la pràctica de l'esport. 

El Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, 
e garantir l'accés en igualtat de condicions i oportunitats al coneixement i a la 

pràctica de l'esport, tenint present els sectors socials més necessitats per tal de que tothom tingui 
més facilitats i oportunitats de practicar esport. 

ret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s'aprova el Text únic de la Llei de 
l'esport, disposa que correspon als municipis, entre d'altres, promoure de forma general l'activitat 
física i l'esport en el seu àmbit territorial. 

objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per a la promoció de 
l'esport a la ciutat de Granollers i garantir l'accés a la pràctica esportiva a les persones que es trobin 
en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques, que estiguin 
empadronades a Granollers i que realitzen la seva pràctica en una entitat esportiva granollerina.

Podran ser beneficiaris dels ajuts esportius totes aquelles persones físiques que vulguin practica
esport, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques, i 
que acompleixin les condicions següents: 

Nois o noies entre 6 i 16 anys d'edat complerts, in scrits/tes en:  

un club de la ciutat de Granollers el qual estigui registrat en el registre d'entitats esportives 
de l'Ajuntament de Granollers i que faci esport de competició en la mateixa entitat.

una de les escoles esportives municipals. 
activitats organitzades fora d'horari escolar en una Associació Esportiva 
d'Ensenyament públic o concertat i que acompleixin les condicions assenyalades en 

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER FACI LITAR L'ACCÉS A LA 

Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 
de juliol, disposa que els ens locals són competents per a la regulació i prestació dels serveis 
d'atenció a les persones i dels serveis socials públics d'assistència primària, entre d'altres. 

t legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport a 
Catalunya estableix com a finalitat bàsica de la política esportiva fer realitat el dret social de tot 

ues, intel·lectuals i morals, mitjançant un 
 

El Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, 
e garantir l'accés en igualtat de condicions i oportunitats al coneixement i a la 

pràctica de l'esport, tenint present els sectors socials més necessitats per tal de que tothom tingui 

ret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s'aprova el Text únic de la Llei de 
l'esport, disposa que correspon als municipis, entre d'altres, promoure de forma general l'activitat 

objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per a la promoció de 
l'esport a la ciutat de Granollers i garantir l'accés a la pràctica esportiva a les persones que es trobin 

ocials i/o econòmiques, que estiguin 
empadronades a Granollers i que realitzen la seva pràctica en una entitat esportiva granollerina. 

Podran ser beneficiaris dels ajuts esportius totes aquelles persones físiques que vulguin practicar 
esport, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques, i 

estigui registrat en el registre d'entitats esportives 
de l'Ajuntament de Granollers i que faci esport de competició en la mateixa entitat. 

activitats organitzades fora d'horari escolar en una Associació Esportiva Escolar d'un Centre 
d'Ensenyament públic o concertat i que acompleixin les condicions assenyalades en 



 

 

Els ajuts s'adjudicaran als/les esportistes, però actuaran com a sol·licitants els pares, les mares, els 
tutors legals, les persones encarregades temporalment o definitivament de la seva guarda, o bé les 
entitats a les quals pertanyin (amb el vist-i-plau del tutor legal del noi/noia). 
 
En cas que un sol·licitant realitzi més d'una activitat, només podrà sol·licitar ajut per a una d'elles. 
 
Art. 4- Requisits  
 
4.1 A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, previstes en l'article 3, per poder 
rebre l'ajut cal: 
 
• Presentar la sol·licitud i la documentació previstes en els articles 6 i 7, en els terminis i la 
forma establerts a la convocatòria. 
• Que l'adjudicatari (el noi o noia que vol accedir a la pràctica esportiva) tingui entre 6 i 16 
anys d'edat i estigui inscrit en una de les entitats esmentades en l'article 3 i practiqui esport de 
competició federat o similar (en el Consell Esportiu del Vallès Oriental). 
• Que l'esportista estigui empadronat a la ciutat de Granollers. 
• Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l'indicador de renda 
de suficiència de Catalunya, és a dir 663,99 euros mensuals, excepte en els casos d'acreditació de 
violència masclista, en què només es tindran en compte els ingressos de la persona víctima de 
violència masclista. 
• Per membre de la unitat familiar, concretament, es tindran en compte els ingressos dels 
pares, mares, tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la seva 
guarda i germans/es majors de 16 anys i que constin en el certificat de convivència aportat, d’acord 
amb les previsions de l’article 7 (exclosos, per tant, persones adultes que siguin familiars com 
cosins, avis, oncles, cunyats, fins i tot germans que hagin conformat la seva pròpia unitat familiar 
però convisquin en el domicili dels pares). 
• La renda neta mensual de la unitat familiar és el resultat de la divisió del total dels ingressos 
nets percebuts per la unitat familiar l'any 2013 entre 14 (acreditats mitjançant declaració de Renta 
presentada l'any 2014), o en el seu cas, quan els ingressos s'acreditin mitjançant fulls de salari, 
certificat d'atur o d'altres documents, els ingressos nets percebuts durant els últims 6 mesos dividits 
entre set. 
• En cas que s'acrediti, a la renda neta mensual de la unitat familiar, s'hi pot restar fins a un 
màxim de sis-cents € en concepte de despeses mensuals de préstec hipotecari o de lloguer de 
l'habitatge on resideixi la persona beneficiària. 
• La renda neta mensual per membre de la unitat familiar és el quocient de la divisió entre la 
renda neta mensual de la unitat familiar i el nombre de membres de la unitat familiar. 
 
Aquests requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. 
 
4.2 Nogensmenys, en casos excepcionals, l’ajuntament podrà atorgar l’ajut de la pràctica esportiva 
malgrat no es compleixin els requisits a que es referència en l’apartat anterior, quan els Serveis 
Socials així ho considerin i ho proposin, mitjançant la presentació d’informe motivat. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Art.5- Convocatòria  
 
5.1 Per a la temporada 2014-2015, el termini de presentació de sol·licituds s'inicia a l'endemà de la 
publicació d'aquestes bases i de la co
de març de 2015. 
 
5.2 El tipus d'ajuts als quals es podran acollir els/les sol·licitants seran pel pagament parcial o total 
de la quota d'inscripció que l'esportista ha d'abonar i/o l'equipam
esport: a) a un club o entitat esportiva local federat i que estigui degudament inscrit en el registre 
d’entitats esportives de l’Ajuntament de Granollers; b) a una escola esportiva municipal; o c) a una 
Associació Esportiva Escolar d'un centre d'ensenyament.
 
5.3 L'import total de l'ajut serà d'un màxim de 100
d'esport federat, o bé esportistes d'esport escolar, ja siguin de primària o secundària, no federat, 
respectivament. 
 
5.3 L'import dels ajuts per a la pràctica esportiva per a la temporada 2014
l'aplicació H421.34150.48030 del pressupost de despeses de l'ajuntament de Granollers per a l'any 
2015, amb una dotació màxima de 14.000,00 
 
Art. 6- Sol·licitud  
 
6.1 La sol·licitud s'obté i es presenta a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situat al c/ Sant Josep, 7 
planta baixa, en horari d'atenció al públic. Igualment, també es pot presentar per via telemàtica a 
través de la Oficina Virtual d'Atenció al
 
Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat, juntament amb la documentació que acredita les 
circumstàncies que s'al·leguen.
 
A la sol·licitud i amb relació al sol·licitant s'ha d'ind
l'adreça de residència, el municipi, el telèfon i el tipus d'ajut que es sol·licita. Així mateix, amb relació 
a la persona beneficiària, s'ha d'indicar el nom i cognoms, DNI/NIE, la data de naixement i a l'ent
esportiva on està inscrit. 
 
6.2 La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 38.4   de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del  
procediment administratiu comú.
 
6.3 En qualsevol cas, la documentació relacionada en aquestes bases està disponible en el web de 
l'Ajuntament de Granollers a l'adreça: 
 
Article 7. Documentació  
 
A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent, mitjançant fotocòpia i aportant l'original per 
a la seva comprovació en el moment de registrar la sol·licitud.
 
Dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys, inclosa la persona beneficiària:

2015, el termini de presentació de sol·licituds s'inicia a l'endemà de la 
publicació d'aquestes bases i de la convocatòria al tauler d'edictes de l'Ajuntament i finalitza el 31 

5.2 El tipus d'ajuts als quals es podran acollir els/les sol·licitants seran pel pagament parcial o total 
de la quota d'inscripció que l'esportista ha d'abonar i/o l'equipament del club per poder practicar 
esport: a) a un club o entitat esportiva local federat i que estigui degudament inscrit en el registre 
d’entitats esportives de l’Ajuntament de Granollers; b) a una escola esportiva municipal; o c) a una 

a Escolar d'un centre d'ensenyament. 

5.3 L'import total de l'ajut serà d'un màxim de 100€ o 50€, en funció de si es tracta d'esportistes 
d'esport federat, o bé esportistes d'esport escolar, ja siguin de primària o secundària, no federat, 

5.3 L'import dels ajuts per a la pràctica esportiva per a la temporada 2014-2015 anirà a càrrec de 
l'aplicació H421.34150.48030 del pressupost de despeses de l'ajuntament de Granollers per a l'any 
2015, amb una dotació màxima de 14.000,00 €. 

6.1 La sol·licitud s'obté i es presenta a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situat al c/ Sant Josep, 7 
planta baixa, en horari d'atenció al públic. Igualment, també es pot presentar per via telemàtica a 
través de la Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà (OVAC), si es disposa de certificat o DNI electrònic.

Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat, juntament amb la documentació que acredita les 
circumstàncies que s'al·leguen. 

A la sol·licitud i amb relació al sol·licitant s'ha d'indicar el nom i cognoms, el DNI/NIE o passaport, 
l'adreça de residència, el municipi, el telèfon i el tipus d'ajut que es sol·licita. Així mateix, amb relació 
a la persona beneficiària, s'ha d'indicar el nom i cognoms, DNI/NIE, la data de naixement i a l'ent

6.2 La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 38.4   de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del  

comú. 

6.3 En qualsevol cas, la documentació relacionada en aquestes bases està disponible en el web de 
l'Ajuntament de Granollers a l'adreça: www.granollers.cat 

adjuntar la documentació següent, mitjançant fotocòpia i aportant l'original per 
a la seva comprovació en el moment de registrar la sol·licitud. 

Dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys, inclosa la persona beneficiària:

2015, el termini de presentació de sol·licituds s'inicia a l'endemà de la 
nvocatòria al tauler d'edictes de l'Ajuntament i finalitza el 31 

5.2 El tipus d'ajuts als quals es podran acollir els/les sol·licitants seran pel pagament parcial o total 
ent del club per poder practicar 

esport: a) a un club o entitat esportiva local federat i que estigui degudament inscrit en el registre 
d’entitats esportives de l’Ajuntament de Granollers; b) a una escola esportiva municipal; o c) a una 

€ o 50€, en funció de si es tracta d'esportistes 
d'esport federat, o bé esportistes d'esport escolar, ja siguin de primària o secundària, no federat, 

2015 anirà a càrrec de 
l'aplicació H421.34150.48030 del pressupost de despeses de l'ajuntament de Granollers per a l'any 

6.1 La sol·licitud s'obté i es presenta a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situat al c/ Sant Josep, 7 
planta baixa, en horari d'atenció al públic. Igualment, també es pot presentar per via telemàtica a 

Ciutadà (OVAC), si es disposa de certificat o DNI electrònic. 

Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat, juntament amb la documentació que acredita les 

icar el nom i cognoms, el DNI/NIE o passaport, 
l'adreça de residència, el municipi, el telèfon i el tipus d'ajut que es sol·licita. Així mateix, amb relació 
a la persona beneficiària, s'ha d'indicar el nom i cognoms, DNI/NIE, la data de naixement i a l'entitat 

6.2 La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 38.4   de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del  

6.3 En qualsevol cas, la documentació relacionada en aquestes bases està disponible en el web de 

adjuntar la documentació següent, mitjançant fotocòpia i aportant l'original per 

Dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys, inclosa la persona beneficiària: 



 

 

 
7.1 Documentació econòmica  obligatòria:  
 
a) Declaració de la renda corresponent a l'any 2013 pr esentada l'any 2014, ja sigui 
presentada individualment o bé conjunta del pare i de la mare. És imprescindible la 
justificació dels ingressos de cadascun, o en cas d e no disposar de cap ingrés ni prestació, 
demostrar-ho mitjançant document emès pel Servei Ca talà d’Ocupació o de l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social.  
 
b) Documents acreditatius d’alguna de les situacions següents: 
 
• En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels 
últims 6 mesos anteriors a la sol·licitud on constin els ingressos percebuts. 
• En cas de treballadors autònoms declaració de renda corresponent a l’exercici fiscal 2013. 
• En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes 
d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben. 
• En cas de ser pensionistes, certificat de pensió. 
• Qualsevol altra documentació que acrediti els ingressos obtinguts. 
• En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o la fotocòpia dels 
justificants d'interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació. 
• En cas de separació legal o bé divorci, la resolució judicial que determini aquesta situació, 
incloent-hi el conveni regulador. 
• En cas de dones víctimes de violència masclista, la documentació acreditativa d'acord amb 
les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, si és el cas, a efectes del càlcul de la 
renda neta per membre de la unitat familiar. 
• El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària, 
si és el cas, a efectes també del càlcul de la renda neta per membre de la unitat familiar. 
 
7.2. Documentació identificativa  obligatòria:  
 
• DNI/NIE, permís de residència o passaport del sol·licitant i de l'esportista. 
• Certificat municipal de convivència amb la persona/es beneficiària/es. 
• Llibre de família o en el seu defecte document que acrediti la filiació. 
• En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa 
d'aquest fet. 
• Document acreditatiu del club/CEIP/IES (annex 1) que acrediti la seva inscripció (i de 
l'equipació en el cas d'un club). 
 
7.3. Documentació complementària , conforme allò establert a l'article 13 de les bases: 
 
• Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és el cas. 
• En casos d'estar rebent suport social per part dels serveis socials bàsics o especialitzats, 
informe acreditatiu. 
• En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d'algun membre de la unitat 
familiar, o invalidesa, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau. 
 
 



 

 

• En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes m
documents que ho acreditin, dels darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els 
casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent.
• En cas de reconeixement de situacions de dependè
dependència. En cas de haver-
 
L' omissió de presentació de la documentació complementària suposa la no acreditació de la 
situació respectiva, i conseqüentm
 
L'Ajuntament de Granollers es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada 
per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment; així com el dret de requerir la 
documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats.
 
Art. 8- Criteris d'adjudicació  
 
Els ajuts s'atorgaran: 
 
8.1 Segons la puntuació obtinguda de l’aplicació del barem descrit en aquestes bases.
 
• Entre 10 i 18 punts: 100
• Entre 5 i 9 punts: 75€ m
• Entre 1 i 4 punts: 50€ m
 
8.2 Prioritzant les puntuacions més altes sobre les més baixes.
 
8.3 En cas que l'import total dels ajuts superi el crèdit pressupostari disponible, es podrà modificar 
l'import dels ajuts aplicant un reducció proporcional en base a la puntuació obtinguda per cada una 
de les sol·licituds, per tal de repartir equitativament el crèdit disponible.
 
Article 9. Tramitació  
 
9.1 Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la 
revisarà. 
 
9.2 Les sol·licituds presentades fora de termini no seran baremades.
 
9.3 L'Ajuntament ha de valorar, de conformitat als barems establerts a l'article 13, les sol·licituds 
amb la documentació aportada qu
 
La documentació econòmica i identificativa indicada a l'article 7.1 i 7.2 es considera imprescindible 
per poder valorar la sol·licitud. En el cas de no presentar
requerirà a 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. 
 
9.4 S’aprovarà per resolució de la regidoria 
d’acord amb la puntuació obtinguda en aplicar les regles de baremació de l’article 13 i els criteris 
d’adjudicació previstos a l’article 8.

En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes m
documents que ho acreditin, dels darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els 
casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent.

En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de 
-la rebut, la sol·licitud i l'informe mèdic corresponent.

L' omissió de presentació de la documentació complementària suposa la no acreditació de la 
situació respectiva, i conseqüentment no es tindrà en compte en la valoració de l'ajut.

L'Ajuntament de Granollers es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada 
per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment; així com el dret de requerir la 

cumentació descrita en aquest article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats.

 

8.1 Segons la puntuació obtinguda de l’aplicació del barem descrit en aquestes bases.

punts: 100€ màxim 
€ màxim 
€ màxim 

8.2 Prioritzant les puntuacions més altes sobre les més baixes. 

8.3 En cas que l'import total dels ajuts superi el crèdit pressupostari disponible, es podrà modificar 
ls ajuts aplicant un reducció proporcional en base a la puntuació obtinguda per cada una 

de les sol·licituds, per tal de repartir equitativament el crèdit disponible. 

9.1 Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació adjuntada, l'Ajuntament les 

9.2 Les sol·licituds presentades fora de termini no seran baremades. 

9.3 L'Ajuntament ha de valorar, de conformitat als barems establerts a l'article 13, les sol·licituds 
amb la documentació aportada que compleixin els requisits fixats en aquestes bases.

La documentació econòmica i identificativa indicada a l'article 7.1 i 7.2 es considera imprescindible 
per poder valorar la sol·licitud. En el cas de no presentar-se aquesta documentació, l'Ajuntament 

querirà a 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 

9.4 S’aprovarà per resolució de la regidoria competent l’atorgament i modificacions dels ajuts, 
d’acord amb la puntuació obtinguda en aplicar les regles de baremació de l’article 13 i els criteris 
d’adjudicació previstos a l’article 8. 

En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres 
documents que ho acreditin, dels darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els 
casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent. 

ncia, la resolució acreditativa del grau de 
la rebut, la sol·licitud i l'informe mèdic corresponent. 

L' omissió de presentació de la documentació complementària suposa la no acreditació de la 
ent no es tindrà en compte en la valoració de l'ajut. 

L'Ajuntament de Granollers es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada 
per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment; així com el dret de requerir la 

cumentació descrita en aquest article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats. 

8.1 Segons la puntuació obtinguda de l’aplicació del barem descrit en aquestes bases. 

8.3 En cas que l'import total dels ajuts superi el crèdit pressupostari disponible, es podrà modificar 
ls ajuts aplicant un reducció proporcional en base a la puntuació obtinguda per cada una 

documentació adjuntada, l'Ajuntament les 

9.3 L'Ajuntament ha de valorar, de conformitat als barems establerts a l'article 13, les sol·licituds 
e compleixin els requisits fixats en aquestes bases. 

La documentació econòmica i identificativa indicada a l'article 7.1 i 7.2 es considera imprescindible 
se aquesta documentació, l'Ajuntament 

querirà a 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 

competent l’atorgament i modificacions dels ajuts, 
d’acord amb la puntuació obtinguda en aplicar les regles de baremació de l’article 13 i els criteris 



 

 

 
9.5 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 publicat 
resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada. 
 
9.6 L'Ajuntament de Granollers publicarà en el tauler d'edictes electrònic municipal la llista dels ajuts 
atorgats i denegats, sense perjudici de fer la difusió corresponent al web i al tauler d'anuncis del 
Servei d'Esports. Aquesta publicació es realitzarà preservant la identitat dels beneficiaris i en 
substitució de la notificació individual, comptant amb els mateixos efectes que aquesta.   
 
Art. 10- Revocacions i renúnices  
 
10.1 L’Ajuntament de Granollers es reserva el dret de verificar en qualsevol moment les dades 
aportades per a l’obtenció de l’ajut, podent-se procedir a la seva revocació en el cas d'incompliment 
total o parcial dels requisits, les condicions, les finalitats o qualsevol altre incompliment de la 
concessió de l'ajut. 
 
10.2 Pel desestiment i renúncia dels ajuts són d’aplicació els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
Art.11- Pagament  
 
El pagament dels ajuts es farà directament al club esportiu, escola esportiva municipal o Associació 
Esportiva Escolar a la que estigui inscrit l'esportista, mitjançant transferència al compte corrent que 
designi, essent responsables de notificar qualsevol canvi de número de compte bancari que pugui 
afectar al pagament d'aquests ajuts. 
 
Art.12- Justificació  
 
Dins dels 30 dies posteriors a la recepció de l'ajut, els clubs esportius, escoles esportives municipals 
o Associacions Esportives Escolars hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) situat 
al c/ Sant Josep, 7 planta baixa, la justificació conforme han realitzat el pagament dels ajuts a cada 
persona beneficiària. Aquesta justificació es farà mitjançant el model annex 2. 
 
Art.13- Barem  
 
Els barems de puntuació són els següents: 
 
13.1 Situació econòmica: fins a 10 punts 
 
La puntuació es distribuirà de la manera següent: 
a) Igual o inferior a 221,39€ mensuals/persona: 10 punts 
b) Més de 221,39€ i igual o inferior a 332,04€ mensuals/persona: 8 punts 
c) Més de 332,04€ i igual o inferior a 442,69€ mensuals/persona: 6 punts 
d) Més de 442,69€ i igual o inferior a 553,34€ mensuals/persona: 4 punts 
e) Més de 553,34€ i igual o inferior a 663,99€ mensuals/persona: 2 punts 
f) Més de 663,99€ mensuals/persona: 0 punts 



 

 

 
13.2 Composició familiar: fins a 3 punts
 
La puntuació es distribuirà de la manera 
 
a) Família monoparental: 1 punt
b) Menors en acolliment (regulat o no): 1 punt
c) Famílies nombroses: 1 punt 
 
13.3 Situació de salut: 2 punts 
 
Els dos punts s'assoliran amb la presentació, com a mínim, d’un dels documents següents:
 
a) Certificat o resolució de disminució o discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.
b) Certificat o resolució d’invalidesa.
c) Resolució de dependència, nivells I i II dels graus III i II o la sol·licitud del reconeixement de 
disminució o de dependència amb el
d) Informe mèdic o altre document que acrediti una malaltia greu, dels darrers sis mesos anteriors a 
la convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació 
acreditativa serà indiferent. 
e) Informe mèdic d'algun dels serveis següents: CSMA (Centre Salut Mental Adults) o serveis 
equivalents, Servei d’estimulació precoç (CDIAP), CSMIJ (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil) o 
serveis equivalents. 
f) Informe de seguiment/tractament al C
 
13.4 Valoració d'aspectes socials: 2 punts
 
Els dos punts s’assoliran amb la concurrència, com a mínim, d'una de les circumstàncies següents, 
acreditades pel servei competent:
 
a) Intervenció del servei especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), on s’indiqui la 
data d’inici de la intervenció o del tractament.
b) En cas de rebre suport social pels serveis socials municipals i d'haver
l'equip gestor consultarà l'equip social referent de cada cas. Només s'obtindrà puntuació social 
addicional els casos on hi hagi un seguiment intensiu i/o aplicació d'un pla de treball.
 
13.5 Violència masclista: 1 punt
 
Caldrà acreditar la situació de violència masclista m
documents següents: 
 
a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que 
la dona ha patit alguna de les formes d'aquesta violència.
b) L'ordre de protecció vigent. 
c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
En absència d'algun dels mitjans establerts anteriorment, són mitjans específics d'identificació de 
les situacions de violència masclista, sempre que expressin l'existència d'indicis que un
patida o està en risc versemblant de patir

13.2 Composició familiar: fins a 3 punts 

La puntuació es distribuirà de la manera següent: 

a) Família monoparental: 1 punt 
b) Menors en acolliment (regulat o no): 1 punt 

 

 

Els dos punts s'assoliran amb la presentació, com a mínim, d’un dels documents següents:

o resolució de disminució o discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.
b) Certificat o resolució d’invalidesa. 
c) Resolució de dependència, nivells I i II dels graus III i II o la sol·licitud del reconeixement de 
disminució o de dependència amb el corresponent informe mèdic. 
d) Informe mèdic o altre document que acrediti una malaltia greu, dels darrers sis mesos anteriors a 
la convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació 

e) Informe mèdic d'algun dels serveis següents: CSMA (Centre Salut Mental Adults) o serveis 
equivalents, Servei d’estimulació precoç (CDIAP), CSMIJ (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil) o 

f) Informe de seguiment/tractament al CAS, Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.

13.4 Valoració d'aspectes socials: 2 punts 

Els dos punts s’assoliran amb la concurrència, com a mínim, d'una de les circumstàncies següents, 
acreditades pel servei competent: 

servei especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), on s’indiqui la 
data d’inici de la intervenció o del tractament. 
b) En cas de rebre suport social pels serveis socials municipals i d'haver-ho indicat a la sol·licitud, 

ultarà l'equip social referent de cada cas. Només s'obtindrà puntuació social 
addicional els casos on hi hagi un seguiment intensiu i/o aplicació d'un pla de treball.

13.5 Violència masclista: 1 punt 

Caldrà acreditar la situació de violència masclista mitjançant la presentació, com a mínim, d'un dels 

a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que 
la dona ha patit alguna de les formes d'aquesta violència. 

c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
En absència d'algun dels mitjans establerts anteriorment, són mitjans específics d'identificació de 
les situacions de violència masclista, sempre que expressin l'existència d'indicis que un
patida o està en risc versemblant de patir-la: 

Els dos punts s'assoliran amb la presentació, com a mínim, d’un dels documents següents: 

o resolució de disminució o discapacitat amb un grau igual o superior al 33%. 

c) Resolució de dependència, nivells I i II dels graus III i II o la sol·licitud del reconeixement de 

d) Informe mèdic o altre document que acrediti una malaltia greu, dels darrers sis mesos anteriors a 
la convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació 

e) Informe mèdic d'algun dels serveis següents: CSMA (Centre Salut Mental Adults) o serveis 
equivalents, Servei d’estimulació precoç (CDIAP), CSMIJ (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil) o 

AS, Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències. 

Els dos punts s’assoliran amb la concurrència, com a mínim, d'una de les circumstàncies següents, 

servei especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), on s’indiqui la 

ho indicat a la sol·licitud, 
ultarà l'equip social referent de cada cas. Només s'obtindrà puntuació social 

addicional els casos on hi hagi un seguiment intensiu i/o aplicació d'un pla de treball. 

itjançant la presentació, com a mínim, d'un dels 

a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que 

En absència d'algun dels mitjans establerts anteriorment, són mitjans específics d'identificació de 
les situacions de violència masclista, sempre que expressin l'existència d'indicis que una dona l'ha 



 

 

 
a) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d'assegurament  vigent. 
b) L'atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament alguna 
manifestació de violència masclista. 
c) L'informe del Ministeri Fiscal. 
d) L'informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada, en el qual consti 
que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de  maltractament o agressió 
masclista. 
e) L'informe dels serveis públics amb capacitat d'identificació de les situacions de violència 
masclista. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d'atenció especialitzada i a les unitats 
especialitzades dins les forces i cossos de seguretat. 
f) L'informe de l'Institut català de les Dones. 
g) Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal. 
 
Art. 14- Protecció de dades  
 
Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquestes bases reguladores i de les 
següents convocatòries es tractaran d’acord amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, 
aprovat mitjançant el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades recollides en el formulari s’incorporaran, per 
ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Granollers, amb la finalitat 
d’atendre la seva sol·licitud. 
 
Article 15. Consultes o dubtes  
 
Les consultes o dubtes connexos o relacionats amb aquestes bases i la corresponent convocatòria 
s’efectuaran directament al Servei d’Esports de l’Ajuntament de Granollers per via telefònica al 93 
842 68 48 o presencialment al C. Santa Elisabet, 16, Edifici Can Puntes de Granollers de 9 a 14 h. 
 
Disposició addicional única  
 
L’Ajuntament de Granollers es reserva el dret d’interpretar i resoldre els dubtes i/o discrepàncies 
que sorgeixin en la interpretació d’aquestes bases. 


