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OBJECTE

L’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
a infants i joves entre 4 i 18 anys per a la pràctica esportiva de caràcter
federat, les activitats esportives d’inclusió i la pràctica esportiva extraescolar
vinculada als jocs esportius escolars de la temporada 2019-2020 que es
duguin a terme en una entitat esportiva o en associacions d’AMPAS, de la
ciutat de Rubí o d’altres ciutats, si no hi ha oferta esportiva a Rubí.

BENEFICIARIS

Els representants legals dels infants i joves en edats compreses entre 4 i 18
anys en el moment de la inscripció o els mateixos menors d’edat si estan
emancipats.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
De l’ 1 al 22 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Seran despeses subvencionables les vinculades amb
els conceptes següents: les quotes d’inscripció i les
quotes mensuals o anuals de participació, la llicència
esportiva i la revisió mèdica. També, les despeses de
roba esportiva fins a un màxim de 125 €. La despesa
subvencionable de quotes de participació es farà
tenint en compte la data d’alta de la fitxa
esportiva. Per a la temporada esportiva
2019-2020, la subvenció màxima per
sol·licitud serà de 525 €.
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CRITERIS DE VALORACIÓ I
PERCENTATGE APLICABLE
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PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Es tindrà en compte la renda anual de la
unitat familiar (última declaració de l’exercici tancat) i s’aplicaran els percentatges establerts
per determinar quin nivell de subvenció podrà rebre
el sol·licitant d’acord amb el quadre.

Les sol·licituds s’hauran de presentar preferentment
de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica.
En cas que això no sigui possible, es pot fer de forma
presencial a les Oficines d’Atenció a la
Ciutadania de l’Ajuntament de Rubí.

Membres
unitat
familiar

100%

70%

40%

25%

0%

Nivell de renda anual de la unitat familiar
Menor de

Inferior a

Inferior a

Inferior a

Més de

2

9.967,73 €

12.554,25 €

14.770,08 €

17.377,00 €

17.377,00 €

3

11.967,73 €

16.486,63 €

19.396,52 €

22.820,00 €

22.820,00 €

4

13.967,73 €

19.556,37 €

23.008,07 €

27.069,00 €

27.069,00 €

5

15.967,73 €

22.191,92 €

26.108,80 €

30.717,00 €

30.717,00 €

6

17.967,73 €

24.737,89 €

29.104,12 €

34.241,00 €

34.241,00 €

7 o més

19.967,73 €

27.147,30 €

31.938,80 €

37.576,00 €

37.576,00 €

Per a les activitats d’inclusió, els percentatges de la subvenció s’incrementaran
un 5% en cada tram. Els percentatges seran: 100%, 75%, 45% i 30%.
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

1. Sol·licitud específica relacionada amb aquesta convocatòria.
2. Annex 1. Declaració responsable.
3. Annex 2. Certificat emès per l’entitat vinculada a la subvenció sobre
l’import de la quota d’inscripció i les quotes de participació, justificant
de l’aprovació de les quotes per l’òrgan competent de l’entitat
i la vinculació del sol·licitant a l’entitat.
4. Full d’inscripció a l’entitat, còpia de la fitxa esportiva i de l’albarà
acreditatiu de la data d’expedició de la fitxa.
5. En cas d’activitat d’inclusió, certificat emès pel Centre d’Atenció
a Persones amb Discapacitat (CAD), del Departament de Benestar
i Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
6. Altres documents de caràcter familiar especificats en el document
de sol·licitud.

TOTA LA INFORMACIÓ ES PODRÀ TROBAR A LA SEU
ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ:
Seu Electrònica, a partir del 17 d’agost.

