
 
 
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS 
ECONÒMICS INDIVIDUALS PER A L’ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS 
ESPORTIVES ORGANITZADES PER ENTITATS ESPORTIVES DE BARBERÀ 
DEL VALLÈS. 
 
Article 1.- Objecte  i finalitats de la convocatòria 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament per part de l’Ajuntament del 
Barberà del Vallès d’ajuts a favor d’infants,  de famílies en situacions  socials 
desafavoridores,  per a l’assistència durant la temporada setembre 2015 - juny 
2016,  a les següents activitats esportives organitzades per entitats esportives 
del municipi : 
 

Entitat esportiva 
organitzadora : 

Activitat esportiva de: Característiques 
genèriques: 

Preu establert   
per l'entitat: 

Unió Esportiva Barberà Escola de Bàsquet Escola esportiva 
d'aprenentatge bàsic de 
l'esport de bàsquet, amb 
durada del setembre de 
2015 al juny de 2016. 
Oferta diària de 1,00 h 
tres dies en setmana. 

Quota total per 
curs per a nens/es 
de 5 a 9 anys: 
250,00 euros. 
 
Quota total per 
curs per a nens/es 
de 9 a 16 anys: 
470,00 euros. 
 
Cost màxim que 
haurà de pagar a 
l'entitat la família 
que rebi l'ajut de la 
convocatòria: 
180,00 euros  
 
 
 

Barberà Rookies Club de 
Futbol Americà  

Escola de Futbol Americà Escola esportiva 
d'aprenentatge bàsic de 
l'esport de futbol 
americà, amb durada del 
setembre de 2015 al 
juny de 2016. Oferta 
diària de 2,00 h tres 
dies en setmana. 
 

Quota total per 
curs per a nens/es 
de 5 a 16 anys: 
200,00 euros. 
 
Cost màxim que 
haurà de pagar a 
l'entitat la família 
que rebi l'ajut de la 
convocatòria: 
180,00 euros  
 
 

Club Handbol Barberà Escola d'Handbol  Escola esportiva 
d'aprenentatge bàsic de 
l'esport d'handbol, amb 
durada del 2 de 
setembre de 2015 al 22 
de juny de 2016. Oferta 
diària de 1,00 h tres 
dies en setmana. 
 

Quota total per 
curs per a nens/es 
de 5 a 16 anys: 
200,00 euros. 
 
Quota reduïda 2n 
germà per curs: 
100,00 euros. 
 
Cost màxim que 
haurà de pagar a 
l'entitat la família 
que rebi l'ajut de la 
convocatòria: 
180,00 euros. En el 
cas d'assistència 



d'un segon germà 
el cost màxim que 
haurà de pagar a 
l'entitat la família 
que rebi l'ajut de la 
convocatòria eserà 
de 100,00 euros. 
 

Club d'Escacs Barberà Escola d'Escacs Escola esportiva 
d'aprenentatge bàsic de 
l'esport d'escacs, amb 
durada d'octubre de 
2015 a juny de 2016. 
Oferta de 1,30 h dos 
dies en setmana. 

Quota total per 
curs per a nens/es 
de 5 a 16 anys: 
135,00 euros. 
 
Quota reduïda 2n 
germà per curs: 
112,50 euros. 
 
Cost màxim que 
haurà de pagar a 
l'entitat la família 
que rebi l'ajut de la 
convocatòria: 
135,00 euros. En el 
cas d'assistència 
d'un segon germà 
el cost màxim que 
haurà de pagar a 
l'entitat la família 
que rebi l'ajut de la 
convocatòria eserà 
de 112,5 euros.   

Club Futbol La Romànica Escola de Futbol Escola esportiva 
d'aprenentatge bàsic de 
l'esport de futbol, amb 
durada del 8 de 
setembre de 2015 al 30 
de juny de 2016. Oferta 
de 1,30 h dos dies a la 
setmana. 

Quota total per 
curs per a nens/es 
de 5 a 16 anys: 
230,00 euros. 
 
Cost màxim que 
haurà de pagar a 
l'entitat la família 
que rebi l'ajut de la 
convocatòria: 
180,00 euros.  
 
 

Unió Atlètica Barberà Escola d'Atletisme Escola esportiva 
d'aprenentatge bàsic de 
l'esport d'atletisme, amb 
durada del 14 de 
setembre de 2015 al 17 
de juny de 2016. Oferta 
de 1,00 h dos dies a la  
setmana. 

Quota total per 
curs per a nens/es 
de 5 a 16 anys: 
242,00 euros. 
 
 
Quota reduïda 2n 
germà per curs: 
231,00 euros. 
 
Cost màxim que 
haurà de pagar a 
l'entitat la família 
que rebi l'ajut de la 
convocatòria: 
180,00 euros.  

Unió Hoquei Barberà Escola de Hoquei patins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escola esportiva 
d'aprenentatge bàsic de 
l'esport de hoquei 
patins, amb durada de 
setembre de 2015 a 
juny de 2016. Oferta  de 
1,30 h dos dies a la  
setmana. 
 
 
 

Quota total per 
curs per a nens/es 
de 5 a 16 anys: 
550,00 euros. 
 
Quota reduïda 2n 
germà per curs: 
545,00 euros. 
 
Cost màxim que 
haurà de pagar a 



 
 
 
 
Escola de Patinatge 
 

 
 
 
 
Escola esportiva 
d'aprenentatge bàsic de 
l'esport de patinatge, 
amb durada del 15 
setembre de 2015 al 30 
juny de 2016. Oferta 
diària de 1,00 h dos dies 
en setmana. 
 

l'entitat la família 
que rebi l'ajut de la 
convocatòria: 
180,00 euros. 
Quota total per 
curs per a nens/es 
de 5 a 16 anys: 
290,00 euros. 
 
Quota reduïda 2n 
germà per curs: 
261,00 euros. 
 
Cost màxim que 
haurà de pagar a 
l'entitat la família 
que rebi l'ajut de la 
convocatòria: 
180,00 euros. 

Club Voleibol Barberà 
Comerç Urbà 

Escola de Voleibol Escola esportiva 
d'aprenentatge bàsic de 
l'esport de voleibol amb 
durada de setembre de 
2015 a juny de 2016. 
Oferta de 1,30 h dos 
dies a la  setmana. 

Quota total per 
curs per a nens/es 
de 5 a 16 anys: 
400,00 euros. 
 
Cost màxim que 
haurà de pagar a 
l'entitat la família 
que rebi l'ajut de la 
convocatòria: 
180,00 euros. 

Club Escola  Futbol 
Barberà Andalucía 

Escola de Futbol Escola esportiva 
d'aprenentatge bàsic de 
l'esport de futbol, amb 
durada del 24 d'agost  
de 2015 al 21 de juny 
de 2016. Oferta  de 1,30 
h tres dies a la  
setmana. 

Quota total per 
curs per a nens/es 
de 5 a 11 anys: 
290,00 euros. 
 
Quota total per 
curs per a nens/es 
de 12 a 16 anys: 
270,00 euros. 
 
Quota reduïda 2n 
germà per curs: 
190,00 euros per a 
nens/es de 5 a 11 
anys. 
 
Quota reduïda 2n 
germà per curs: 
170,00 euros per a 
nens/es de 12 a 16 
anys. 
 
Cost màxim que 
haurà de pagar a 
l'entitat la família 
que rebi l'ajut de la 
convocatòria: 
180,00 euros. En el 
cas d'assistència 
d'un segon germà 
el cost màxim que 
haurà de pagar a 
l'entitat la família 
que rebi l'ajut de la 
convocatòria serà 
de 170,00 euros.   
 
 
 
 
 



 
Els ajuts per a l’assistència a activitats esportives que atorgui l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès, són compatibles amb altres ajuts amb la limitació establerta 
en l'article 3 d'aquestes bases. 
 
 
Les finalitats de l'atorgament d'aquests ajuts són es següents: 
 
*Afavorir l'assistència -en igualtat de condicions- de tots els infants de Barberà 
del Vallès a la pràctica esportiva. 
 
*Evitar que els infants de les famílies de Barberà del Vallès,  amb una situació 
econòmica i social desafavoridora, trobin limitada la pràctica esportiva, per 
motius derivats d'aquesta situació.  
 
*Contribuir a la creació de xarxes socials de col.laboració amb entitats per la 
prestació de serveis esportius.  
 
 
Article 2.- Import de la convocatòria 
 
Els imports que es destinaran a aquests ajuts estan condicionats a la 
disponibilitat pressupostària prevista, essent la despesa màxima de 9.660,00 €, 
amb càrrec a la partida 2015-550-341-480005 del pressupost municipal de 
l’exercici del 2015. 
 
 
Article 3.- Quantia individualitzada de l’ajut 
 
1. L’import màxim individualitzat de l’ajut  serà de 180,00 euros € per persona 

beneficiària.  
 
2. Les persones beneficiàries dels ajuts  no poden rebre per aquest concepte 

una quantitat superior al cost total de l’activitat. 
 
3. Els ajuts atorgats seran de forma genèrica  de 180,00 euros cadascun, a 

excepció de: 
 

a. Aquells ajuts destinats a l'assistència a activitats, el  cost total  de les 
quals a pagar per la família,  sigui inferior als 180,00 euros. En aquest 
cas l'ajut  tindrà com a límit l’import del cost de l’activitat.  

 
b. Quan l’import que, pel mateix concepte, la persona beneficiària rebi 

d’altres administracions o entitats,  sumat a l’ajut establert en 
aquestes bases superi el cost de l’activitat. En aquest cas l'ajut  serà 
la diferència entre l’import rebut per part d'altres administracions i 
entitats  i els 180,00 euros.  

 
L’Ajuntament de Barberà del Vallès informarà a altres d'administracions 
públiques i entitats,  que convoquin ajuts similars, dels imports concedits. 
 
 



Article 4.- Persones beneficiàries 
 
1. Podran acollir-se a l’ajut i tindran la condició de persones beneficiàries 

aquelles que compleixin els següents requisits:  
 

a) Estar empadronades al municipi de Barberà del Vallès, en data anterior a 
la data d'aprovació d'aquestes bases.   

b) Presentar la sol·licitud en el termini i forma establerta. 
c) Haver nascut entre el 31 de desembre de 1999 i l'1 de gener de 2010. 

 
 
Article 5.- Forma i termini de presentació de sol·licituds 
 
1. Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadania durant 
els 30 dies naturals  següents a la data de publicació  de l'anunci de la 
convocatòria en el Butlletó Oficial de la Província de Barcelona. 
 
2. Les sol·licituds s’han de formalitzar de conformitat amb els models 
establerts.  
 
3. Les sol·licituds han d’estar signades per qualsevol dels representants legals 
de la persona menor i s’han de presentar acompanyades de la documentació 
següent: 
 
a) El document identificatiu (document nacional d’identitat, targeta de 
residència o número d’identificació de persones estrangeres, o passaport) de la 
persona que signa la sol·licitud  i de la persona beneficiària.  
 
b) Llibre de família i, si és el cas, carnet de família nombrosa i/o família 
monoparental. 
 
c) Certificat de convivència (tràmit intern). 
 
d) En cas de separació o divorci, resolució judicial que determini alguna 
d’aquestes situacions. 
 
e) En cas de separació de fet, documentació acreditativa d’aquesta situació 
(acta notarial, escrit d’interposició de la demanda corresponent, etc). 
 
f) Certificació acreditativa de la condició de persona disminuïda d’algun dels 
membres de la unitat familiar, si és el cas. 
 
h) Declaració de la renda de l'any 2014 o certificat de l'Àgència Tributària on 
s'indiqui que no hi ha l'obligació de presentar-la. Es pot substituir la presentació 
d'aquesta documentació si s'autoritza a l'Ajuntament a obtenir les dades de la 
declaració de l’Impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’any 2014, 
de la família o de cadascun dels membres de la unitat familiar amb obligació de 
presentar-la. 
 
 
i) Informe (tràmit intern) dels Serveis Socials municipals que indiqui:  

 



*el beneficiàri està en seguiment per part dels serveis socials municipals. 
*que existeix una necessitat social desafavoridora  
*que la persona beneficiària de l’ajut està inclosa en un pla d’intervenció per 
risc d’exclusió social. 
 

4. Els documents aportats han de ser originals o fotocòpies compulsades pel 
personal de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). 
 
 
Article 6.- Procediment de la concessió 
 
1. El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es 
tramitarà en règim de concurrència competitiva. 
 
2. La instrucció del procediment es realitzarà des de la Secció Municipal 
d'Esports. 
 
3. Les sol.licituds acompanyades de la documentació acreditativa es puntuaran 
en base als criteris establerts en l’aticle 7 d’aquestes bases.  
 
4. Les sol.licituds puntuades s’ordenaran en funció de la puntuació obtinguda, 
de més a menys puntuació i s’adjudicaran els ajuts en funció d’aquest ordre.  
 
5. Es concediran ajuts  fins arribar a la quantitat màxima de diners establerta 
com a disponibilitat pressupostària a l’article 3 d’aquestes bases.  En el cas que, 
una vegada valorades la totatlitat de sol.licituds presentades dins del perídode 
establert en l'article 5.1, no s'esgotés l'import destinat a la convocatòria que 
s'estableix en l'article 2,  es podran atendre noves sol.licituds presentades fora 
de termini. En aquest darrer cas la concessió de l'ajut es realitzarà per estricte 
ordre de registre fins al 10 de desembre de 2015.  
 
6. Les sol·licituds presentades les valorarà la comissió de valoració que estarà 
formada  pels membres següents: 
 
-President: Sr. Francisco Blanco Romero, regidor delegat en l'àmbit 
compentencial d'Esports.  
 
- Vocals: 
 
- Sr. Lluís Carol, cap de l’Àrea de Serveis Personals. 
- Sr. Blai Fernández, cap de la Secció de Benestar Social. 
- Sr. Dionisio Gómez, coordinador d’Instal.lacions esportives 
 
-Secretaria: Sra. Fátima Álvarez, suport administratiu de la Secció d'Esports.  

 
Un cop valorades, la comissió de valoració remetrà la proposta de resolució del 
procediment a l’òrgan competent per a la seva concessió, en el termini màxim 
d'un mes a comptar des del darrer dia de presentació de sol·licituds. 
 
 
 
 



 
Article 7.- Criteris de puntuació i import dels ajuts 
 
1. Els criteris objectius de puntuació per a l’atorgament dels ajuts seran: 
 

a) Valoració del nivell de renda de la unitat familiar. Fins a 70 punts en 
funció de:  

 
-Si la renda familiar resultant és igual o superior a la renda límit: 0 punts 
 
-Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0 : 70 punts 
 
-Si la renda familiar resultant està entre 0 i la renda límit, la puntuació es 
calcula segons la següent fórmula: 70 x (renda limit – renda familiar) / 
renda límit. 
 
 
Renda límit = 1,5 x IRSC + (1500,00 euros x MUF-1) 
 
IRSC: Índex  de renda de suficiència de Catalunya 
 
MUF: Membre de la unitat familiar.  
 
Dins la UNITAT FAMILIAR  es consideren membres computables el 
pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i 
els germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin al mateix 
domicili en el moment de sol·licitar l’ajut, o els majors de 25 anys  quan 
es tracti de persones amb discapacitat. 

 
En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre 
computable qui no convisqui amb el/la sol·licitant de l’ajut. No obstant, 
tindrà la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona 
unida per anàloga relació i per tant, s’inclouran les seves rendes en el 
còmput de la renda familiar. 

 
Tan sols es consideraran famílies monoparentals aquelles que disposin de 
l’acreditació reconeguda a la  Llei  18/2003, de Suport a les famílies i el 
Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. Per a la seva justificació 
caldrà presentar el títol de família monoparental expedit pel Departament 
de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.  
 
 

b) Valoració de situacions específiques de la unitat familiar. Fins a un màxim 
de 10 punts. 

 
 Qualificació de familia nombrosa general: 1,5 punts 
 Qualificació de família nombrosa especial: 2 punts 
 Condició de monoparentalitat: 1,5 punts 
 Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar: 2 punts 
 Condició de discapacitat de la persona beneficiaria o dels seus 

germans igual o superior al  33%: 3 punts 



 
c) Valoració per part dels professionals dels Serveis Socials Municipals per 

necessitat social desafavorida. Fins 20 punts. 
 

Observades en l’infant: 
 

 Absentisme escolar: 2 punts 
 Dificultats d’aprenentatge escolar: 2 punts 
 Dificultat d’adaptació social: 2 punts 
 Problemes de salut: 2 punts 

 
 Observades en la família: 
 

 Problemes de salut: 2 punts 
 Càrrregues familiars: 2 punts 
 Negligència lleu, quan l’omissió no atempta contra la dignitat del 

menor: 2 punts 
 Problemes d’habitatge: desnonament, amuntegament, manca 

serveis... : 2 punts 
 Dificultat d’adaptació social:2 punts 
 Família amb poc o nul suport de família extensa: 2 punts 

 
En aquest cas serà preceptiu que la família del beneficiari estigui en 
seguiment per part dels serveis socials municipals, a través dels 
professionals dels quals, s’acreditarà l’existència d’una necessitat social 
desfavorida. Serà necessari que la persona beneficiaria i/o la unitat 
familiar de convivència de l’ajut estigui inclosa en un pla d’intervenció per 
risc d’exclusió social. 

 
 
Article 8.- Obligacions de les persones beneficiàries 
 
A més de les obligacions dels beneficiaris de subvencions establertes a l’article 
14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els 
representants legals de la persona menor beneficiària de l’ajut per l’assistència 
a les activitats esportives  estan obligats a comunicar a l’Ajuntament l’obtenció 
d’altres ajuts destinats a finançar la mateixa activitat. 
 
El no compliment d’aquesta obligació pot comportar la denegació o l’anul·lació 
de l’ajut. L’òrgan concedent de l’Ajuntament procedirà  a la revisió d’ofici o, si 
s’escau, a la declaració de lesivitat i impugnació ulterior, de conformitat amb els 
articles 102 i 103 de la Llei 30/1992. 
 
La declaració administrativa o judicial de nul·litat o anul·labilitat comporta 
l’obligació de  l’Entitat esportiva o persona beneficiària de tornar les quantitats 
percebudes. 
 
 
 
 
 
 



Article 9.- Forma i termini de justificació: 
 
Per justificar els ajuts concedits, les persones beneficiàries hauran de presentar 
a l’Ajuntament, un certificat signat per la secretaria i presidència de l’Entitat 
Esportiva on consti que:  
 

*La persona beneficiaria s’ha inscrit i   ha assistit  les activitats 
esportives de forma regular, acompanyada de la fotocòpia de la fitxa 
esportiva.   
 
*El preu total de l’activitat, indicant –només en el cas que el preu de 
l’activitat superi els 180,00 euros-  que l'entitat esportiva organitzadora 
ha assumit  el cost diferencial entre els 180,00 euros i el preu total de 
l’activitat.  

 
   
 
Article 10.- Pagament de l’ajut 
 
1. L’Ajuntament abonarà l’ajut,  concedit a la persona beneficiària, directament 
a l’entitat organitzadora de l’activitat de l’escola esportiva, de la següenta 
manera:  
 
Un pagament inicial, que correspondrà al 50% de l'import de l'ajuda concedida, 
en els 20 dies posteriors a l'aprovació de la concessió de l'ajut per part de la 
Junta de Govern Local.  
 
Un pagament final, que correspondrà al 50%  restant, en el moment de 
finalització del calendari de realització de l'activitat, que es fixa en l'apartat de 
característiques genèriques establert a l'article primer d'aquestes bases. 
 
Per tal de fer efectiu el  pagament final, l’entitat esportiva haurà d’aportar un 
certificat sobre la inscripció, assistència i pagament diferencial, segons el model 
establert a annexe 2 d'aquestes bases.   
 
2. Els pagaments descrits es faran efectius mitjançant transferència bancària al 
compte corrent indicat per l'entitat organitzadora de l'activitat.  
 
3. En el cas que la documentació aportada no certifiqui la inscripció i 
l'assistència regular de la persona beneficiària a l'activitat, l'import inicialment 
concedit s’ajustarà d’ofici de forma proporcional a l'assistència de la persona a 
les activitats, en funció del que l'entitat declari en el seu certificat.  Si s’ha fet 
el pagament en algun percentatge de forma anticipada, l’Ajuntament 
requerirà el reintegrament d’aquest import i caldrà que s’abonin els 
interessos generats des de la data del pagament i que estableix la llei. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Article 11.- Entitats col·laboradores 
 
1. Es consideren entitats col.laboradores, de l'objecte de la convocatòria,  les 
entitats esportives que així ho hagin sol.licitat, i que figuren identificades com 
"Entitat esportiva organitzadora" en l'article 1 d'aquestes bases.  
 
2. Les entitats col.laboradores es comprometen a assumir a càrrec dels seus 
pressupostos la diferència de preu entre la quantitat establerta per l'entitat per 
a la realització de l'activitat i la quantitat límit establerta per a les famílies que 
rebin l'ajut, sense que la família hagi d'assumir cap pagament superior sota cap 
concepte complementari. 
 
3. A més de les obligacions de les entitats col·laboradores establertes en 
l’article 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les 
entitats esportives tenen les dues obligacions següents: 
 
- Fer arribar a l’Ajuntament el seu número d’identificació fiscal i el document 
d’autorització de transferència bancària per poder fer efectiu el pagament de 
l’ajut, de conformitat amb el model normalitzat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 1 
 
SOL·LICITUD D’AJUT PER PER A L’ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS ESPORTIVES 
ORGANITZADES PER ENTITATS ESPORTIVES DE BARBERÀ DEL VALLÈS. 
 
Nom i cognoms mare/tutora:   ______________________________________ 
Número DNI:     __________________________________________________ 
Adreça:        ____________________________________________________ 
Telefon:   ______________________________________________________ 
 
Nom i cognoms pare/tutor:   _______________________________________ 
Número DNI:   __________________________________________________ 
Adreça:   ______________________________________________________ 
Telefon:   ______________________________________________________ 
 
Nom de la persona beneficiària:  ____________________________________ 
Número del DNI (en cas de que disposi del document):   _________________ 
Adreça:   _______________________________________________________ 
 
Escola esportiva per la qual sol.licita l’ajut:  
 
Activitat esportiva 
de 

Entitat esportiva 
organitzadora : 
 

Preu establert   per 
l'entitat:   

Preu màxim a 
abonar per part de la 
família per 
l'assistència a 
l'activitat:   

 
 

   
 

 
DECLARA QUE:  
 

1. Es coneixedor/a de les bases que regulen la concessió d’ajuts econòmics 
individuals per a l’assistència a activitats  esportives durant el curs 2015-16 a 
Barberà del Vallès.  

2. Que no reb cap altra ajut per part de cap institució pública o privada per aquest 
mateix concepte.  

3. Que el seu fill/a està inscrit a l’activitat esportiva.  
4. Es coneixedor/a que l'Ajuntament de Barberà informarà a la Intervenció General 

de Administració de l'Estat de la identificació dels beneficiaris, els ajuts atorgats i 
els efectivament percebuts.  

 
 
SOL·LICITA: 
 
La concessió d’un ajut màxim de 180,00 euros per al pagament de les despeses del 
preu d’assistència a l’activitat esportiva.   
 
 
 
 
 
 
 
 



ADJUNTA LA SEGüENT DOCUMENTACIÓ:  
 

 
DNI, targeta de residència o número d’identificació de persones estrangeres, 
o passaport 

 
Llibre de família i, si és el cas, carnet de família nombrosa i/o família 
monoparental. 

 
Certificat de convivència (tràmit intern). 

 
En cas de separació o divorci, resolució judicial que determini alguna 
d’aquestes situacions. 

 
En cas de separació de fet, documentació acreditativa d’aquesta situació (acta 
notarial, escrit d’interposició de la demanda corresponent, etc). 

 
En el cas d’existencia la unitat familiar de persones disminuïdes,  certificació 
acreditativa d’aquesta condició. 

 
Declaració de la renda de lany 2014 o certificat de l'Àgència Tributària on 
s'indiqui que no hi ha l'obligació de presentar-la. Es pot substituir la 
presentació d'aquesta documentació si s'autoritza a l'Ajuntament a obtenir les 
dades de la declaració de l’Impost de la renda de les persones físiques (IRPF) 
de l’any 2014, de la família o de cadascun dels membres de la unitat familiar 
amb obligació de presentar-la. 

 
Informe (tràmit intern) dels Serveis Socials municipals  

 
Barberà del Vallès, a ___ de ____ de 2015 
 
Signat,  
 
 
 
 
 
 
Pare, mare o tutor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 2 
 
CERTIFICACIÓ PER PART DE L’ENTITAT ESPORTIVA SOBRE 
INSCRIPCIÓ, ASSISTÈNCIA I PAGAMENT DEL COST DIFERENCIAL. 
 
 
_________________________________________, com a secretari de l’Entitat 
Esportiva _________________________________, amb DNI____________ 
 
CERTIFICO : 
 
Que __________________________________________________, s’ha inscrit 
i ha assistit de forma regular l'activitat esportiva de: 
___________________________________________________________ i que 
disposa de la fitxa esportiva número _________________. 
 
Que el  preu total de l’activitat és de  _______.-  
 
Que l'entitat esportiva ha assumit el cost diferencial entre l’ajut concedit  i el 
preu total de l’activitat, sense que hagi suposat cap cost afegit per la familia.  
 
 
Barberà del Vallès,  a ........ de ........................................ de 2015 
 
 
Signatura,       Vist i plau, 
 
 
 
 
 
       President Entitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


