
     
 
 

EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA  DE SUBVENCIÓNS PER A ACTIVITATS D’ESTIU PER A 

INFANTS I JOVES ADHERIDAS AL PROTOCOL DE LA CAMPANYA 2019 

 

Beneficiaris:  

 

Poden ser beneficiaris/àries, el pare/mare/tutor o tutora legal, de menors entre 3 i 14 anys 

empadronats a Castelldefels. 

No podran resultar beneficiaris membres de famílies que formin part d'un Pla de Treball amb 

l'equip de SAIF O el EAIA, tret que hagin esgotat el termini màxim de les ajudes establertes per 

Comissió Econòmica de Serveis Socials de l'Ajuntament de Castelldefels. 

 

Termini de presentació de sol·licituds:  

El període de presentació de sol·licituds serà fins el 31 de Maig de 2019 

Sense perjudici de presentació de la documentació per qualsevol de les vies establertes en 

l'article 16 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

administracions, les sol·licituds podran presentar-se per escrit a la Secretaria d'atenció Ciutadà 

(OAC) que facilitarà l'accés als expedients electrònics de l'Ajuntament de Castelldefels (pl. de 

l'església, 1), i sempre d'acord amb el que estableix l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions. 

 

Import de les subvencions:  

 

La quantia màxima de la subvenció per setmana i nen o nena, respondrà als següents barems 

de renda: 

(Per calcular en cada cas aquests barems de renda, es dividiran els ingressos anuals per 

qualsevol concepte, de cadascun dels membres del nucli de convivència –pare, mare, tutors i 

fills- dividit entre el nombre de membres d'aquest nucli de convivència, tenint en compte a 

l'efecte d'aquesta divisió, que un membre amb discapacitat explica com dues.) 

 

 

Per a rendes entre 3.908,00 € a 6.140 ,00 € 

 

La subvenció màxima serà de:  

 



     
 
 

Renda  personal disponible 

per unitat de convivencia. Matí Matí + menjador 

    

De 3.908,00 € a 6.140 ,00 € 25,00 € 35,00 € 

De 6.141,00 € a 9.959,66 € 15,00 € 25,00 € 

 

L'import de les subvencions podrà ser variable en funció que l'import total de subvencions 

sol·licitades, superi el límit de la quantia total de 9.000,00 € que és la destinada a les 

subvencions en la convocatòria per l'any 2018. En aquest cas les subvencions seran reduïdes 

proporcionalment a tots els beneficiaris.  

 

Cadascuna de les subvencions que s'atorguin tindrà una dotació màxima per cada menor 

participant, corresponent a l'import de 4 setmanes subvencionades. 

 

 

SOL·LICITUD DE LES SUBVENCIONS 

 Documentació necessària: 

  

• Formulari de sol·licitud degudament emplenat. 

• Còpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant (pare o mare o tutor) que realitza la inscripció.  

 

• Còpia del llibre de la família (o equivalent) on apareix el nen que s'inscriu i la fulla dels 

progenitors.  En cas que els tutors no siguin els progenitors, haurà de presentar la resolució de 

l'organisme que li ha concedit la custòdia.  

 

• Originals i còpies (que seran compulsades en l’OAC); de les declaracions de renda de tots els 

membres de la unitat familiar dels anys 2017 o 2018 (última declaració presentada), de les 

pàgines que contenen els membres de la unitat familiar, de les fulles-resum  de rendiments i 

deduccions, i documents d'ingrés o devolució conformats per l'entitat bancària o delegació 

d'Hisenda corresponent. 

 

Més documentació de sol·licitud per a situacions específiques: 

 

• En el cas que en la unitat familiar hi hagi un membre amb discapacitat certificat de la 

Generalitat de Catalunya . 



     
 
 
 

 

• En casos de separació o divorci:  

 

• Resolució judicial o conveni regulador que determini aquesta situació aprovat per 

l'autoritat judicial que estableixi les mesures de guarda i/o pensió de aliments. Si la 

guàrdia i custòdia del nen/a és compartida és tindran en compte als dos tutors de la 

unitat familiar. Si la guàrdia i custòdia del nen/a és atribuïda a  un sol tutor, no serà 

membre computable aquell/a ex conjugui que no convisqui amb  el nen/a, però 

s'afegirà a la renda del tutor la pensió d'aliments i/o compensatòria que estableix la 

sentència. 

•  Resolució judicial acreditativa d'haver-se iniciat el procediment d'execució de la 

sentència per impagament de la pensió d'aliments. 

 

• En el cas que no hi hagi obligació de realitzar una declaració de renda, haurà de presentar el 

certificat que acrediti aquesta situació i els següents documents: 

  

• Certificat d'imputacions íntegres de tots els membres del nucli de convivència. 

(https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G306.shtml). 

• Certificat d'ingrés de pensió de tots els membres de la unitat familiar en edat activa.  

• Declaració jurada d'ingressos no acreditable per qualsevol organisme: quantitat, 

concepte i persona que els rep. 

 

Pagament de les subvencions 

 

El pagament de la subvenció es realitzarà en un 25% en concepte de bestreta una vegada 

presentada tota la documentació requerida al moment de l'acceptació i la resta una vegada 

justificada per part del beneficiari. S'entendrà acceptada la subvenció, amb la confirmació de la 

inscripció dels menors a les activitats. 

En qualsevol cas el pagament es realitzarà segons el previst en el protocol annexo a aquesta 

convocatòria. (És a dir, el pagament ser realitzarà directament, en nom del beneficiari a les 

entitats organitzadors de les activitats subvencionades). 

 

Termini de justificació de les subvencions: 



     
 
 
Les activitats subvencionades s'hauran de justificar abans de 3 mesos des de la finalització de 

l'activitat subvencionada. Una vegada esgotat aquest termini, per part del àrea gestora, es 

requerirà als beneficiaris perquè aportin la justificació en un termini de 15 dies hàbils (a aplicar 

des del moment de recepció del requeriment). Si transcorregut aquest nou termini es 

procedirà a la seva revocació.  

 

Despeses justificables: 

  

Única i exclusivament resultaran justificables les factures de les activitats d'estiu 

subvencionades segons l'acord de concessió de la subvenció. 

 

Donada la tipologia d'ajuda familiar que es tracta no s'exigeix fer publicitat per part dels 

beneficiaris de l'ajuda percebuda. 


