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Unitat tramitadora: Unitat administració de Benestar
AJT/8507/2022
Codi document: ABE16I01D2
Assumpte: Convocatòria per a la concessió de subvencions

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A
L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS CURS 2022-2023

1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores Específiques i diari oficial on s’han
publicat
Per acord del Ple municipal, en la sessió de 13 de juny de 2022, van ser aprovades les Bases
Reguladores Específiques per a l’atorgament per part de l’Ajuntament a través del Servei de
Benestar i Família, de subvencions destinades a finançar activitats esportives extraescolars
que es duguin a terme per infants de 3 a 16 anys, fora de l’horari escolar, realitzades tant en
entitats esportives com en centres educatius de la ciutat de Vic durant el curs escolar 20222023.
Aquestes Bases Reguladores Específiques van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de data 23 de juny de 2022.

2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2022 per a la concessió de les subvencions
objecte de la present convocatòria serà de seixanta-cinc mil euros (65.000,00€) amb càrrec a
l’aplicació 15 231 480003 “AJUTS VARIS BENESTAR SOCIAL” del pressupost de l’exercici 2022
de l’Ajuntament de Vic.
El crèdit total assignat podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim
trenta mil euros (30.000,00€), per atendre a un major nombre de sol·licituds. L’efectivitat de
la quantia addicional estarà condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit
corresponent amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment
de la convocatòria.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
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L’òrgan competent de l’Ajuntament de Vic resoldrà, d’acord amb els recursos econòmics
disponibles i amb la valoració assignada a cada sol·licitud, l’atorgament dels ajuts i la quantia
dels mateixos.
3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions
L’objecte de la convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació,
concessió, si s’escau, i pagament dels ajuts per a les despeses d’activitats esportives
extraescolars que es duguin a terme per infants de 3 a 16 anys, fora de l’horari escolar,
realitzades tant en entitats esportives com en centres educatius de la ciutat de Vic durant el
curs escolar 2022-2023.
2.- Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar les activitats desenvolupades durant el curs escolar 2022-2023.

4.- Procediment de concessió
El procediment de concessió objecte d’aquesta convocatòria serà el de concurrència
competitiva.

5.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los
Podran sol·licitar l’ajut per a activitats esportives extraescolars d’infants entre 3 i 16 anys, els
progenitors, pares/mares o tutors legals d’un infant matriculat a una activitat esportiva
extraescolar que reuneixin els requisits següents:
a) Estar empadronat a Vic com a mínim un any abans de la convocatòria.
b) Estar en situació administrativa regular i disposar de DNI o NIE.
b) No superar el llindar de renda familiar establert com a màxim. És a dir, els llindars
d’ingressos nets anuals, definits pel llindar de risc de pobresa per composició de la llar a
Catalunya que determina l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) segons els trams
definits a continuació:
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(Ingressos nets) 14 pagues
Indicador Idescat – 1.156,36 €
mensuals
Llars d’un adult i un infant
Llars d’un adult i dos infants
Llars de dos adults i un infant
Llars de dos adults i dos infants
Llars de dos adults i tres infants

Per cada adult no contemplat
Per cada infant no contemplat

Tram 1:
25%

Tram 2:
50%

Tram 3:
75%

Tram 4:
90%

17.345,50 €

13.125,50 €

8.750,30 €

5.468,90 €

a 13.125,51 €

a 8.750,31 €

a 5.468,91 €

o menys

21.348,25 €

16.154,40 €

10.769,60 €

6.731,00 €

a 16.154,41 €

a 10.769,61 €

a 6.731,01 €

o menys

24.016,75 €

18.173,70 €

12.115,80 €

7.572,30 €

a 18.173,71€

a 12.115,81 €

a 7.572,31 €

o menys

28.019,62 €

21.202,70 €

14.135,10 €

8.834,40 €

a 21.202,71 €

a 14.135,11 €

a 8.834,41 €

o menys

29.281,72 €

24.231,60 €

16.154,40 €

10.096,50 €

a 24.231,61 €

a 16.154,41 €

a 10.096,51 €

o menys

+7.151,60 €
+4.291,20 €

+ 5.048,30 €
+ 3.029,00 €

+ 3.365,50 €
+ 2.019,30 €

2.103,20 €
1.262,10 €

Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, es resoldran com a denegades.
No es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per
administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats
puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i
l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades.
Els ajuts no seran compatibles amb altres ajuts, municipals o no, per la mateixa finalitat.
Les persones beneficiàries dels ajuts seran els progenitors, pares o tutors legals dels alumnes
matriculats en activitats esportives extraescolars als que es destinaran els ajuts, que són qui
signaran la sol·licitud.

6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud
Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l’ajut, l’aportació de la documentació que
es detalla a continuació:
 Sol·licitud normalitzada. A la sol·licitud s’haurà de:
o Declarar el nombre de membres de la unitat familiar, indicant nom, cognoms i
DNI/NIE de cadascun d’ells.
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o Declarar que la persona sol·licitant es troba al corrent de pagament de les
obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de
les obligacions amb la Seguretat Social.
 En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés
corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la documentació
acreditativa corresponent a l’exercici anterior a la convocatòria.
 Les persones que percebin una pensió d’aliments, caldrà que aportin el conveni o la
sentència de divorci.
 En la resta de situacions no previstes anteriorment, el nivell de renda s’haurà
d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent.
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la
unitat familiar, per tal que l’Ajuntament de Vic pugui sol·licitar a les administracions
tributàries i a la resta d’administracions competents les dades relatives a la renda, al
patrimoni familiar, la residència i altres situacions no acreditades, si s’escau, de la persona
sol·licitant i la resta de membres de la unitat familiar, amb la única finalitat de completar
degudament l’expedient.
En cas que no s’obtingui la corresponent autorització per realitzar les consultes, caldrà que
tots els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària, expedida pels
organismes competents, per tal de determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials
i el volum de negoci.
Així mateix, la presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels
membres de la unitat familiar, per tal que l’Ajuntament de Vic pugui cedir les dades
incorporades en aquest fitxer a les administracions públiques i a les entitats socials amb
l’objectiu de garantir una correcta coordinació entre la xarxa d’agents implicats la valoració i
atorgament d’ajuts.
L’ajut que s’atorgui serà comunicat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública; a l’Agència
Tributària; al Registre d’Ajuts i Subvencions de la Generalitat de Catalunya i a la resta
d’administracions públiques competents.

7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent a la data publicació de
la convocatòria dels ajuts al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el dia 30
de setembre.

4

Codi de verificació
5Z6F6G2Y2E4X663H15AO

En cas de sol·licitar ajuts per més d’un fill, caldrà fer una sol·licitud per cada infant.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model
normalitzat, que serà signat pel progenitor, mare/pare o tutor legal de l’infant al que es
destina l’ajut.
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de presentar
electrònicament a l’enllaç publicat a la pàgina web de l’Ajuntament de Vic.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
En els casos en que els beneficiaris hagin de presentar documentació justificativa per
acreditar situacions susceptibles d’ajuda, Serveis Socials ho requerirà i fixarà el termini
màxim per presentar la documentació justificativa que manqui, que en qualsevol cas serà el
que fixa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques. Transcorregut el termini atorgat, no es tindran en compte a
efectes de valoració les circumstàncies no documentades.

8.- Denegació, modificació, extinció i revocació
Quan un/a beneficiari/a d’ajut causi baixa, renunciï, o per causa justificada no pugui gaudir
de l’ajut, es comunicarà el fet al Ajuntament de Vic indicant la data en què s’ha produït la
circumstància.
Aquests procediments podran iniciar-se d’ofici o a instància de part. Una vegada iniciats es
notificarà al titular la incoació del mateix, les causes que el fonamenten i les possibles
conseqüències econòmiques del mateix així com el termini per resoldre i notificar i les
conseqüències del silenci administratiu. Tot això als efectes de que puguin formular-se per
part de les persones interessades les al·legacions que estimin convenients.
8.1. Denegació: Podran ser denegades aquelles sol·licituds en els que, pugui concórrer
alguna de les circumstàncies següents:
-

La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió.
Dificultar la labor tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda.
Que no existeixi crèdit suficient per l’atenció de la sol·licitud.
El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones
sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l’ajuda sol·licitada, inclòs quan la
persona sol·licitant reuneixi els requisits per la concessió.
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8.2. Modificació. Quan variïn les circumstàncies que motivaren la sol·licitud de l’ajut, l’òrgan
competent, podrà modificar la prestació a proposta del propi interessat o d’ofici, dins els
límits establerts en les presents bases.
8.3. Revocació: Procedirà la revocació de les prestacions, mitjançant resolució de l’òrgan
competent i prèvia audiència a la persona interessada, per alguna de les causes següents:
- Quan la persona beneficiària incompleixi, totes o algunes, de les obligacions
adquirides amb l’acceptació de l’ajut.
- Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació empreses per
part del personal de Serveis Socials tot i reunir la persona sol·licitant els requisits per
a la concessió.
- Desaparició de totes o algunes de les circumstàncies que van donar lloc a la seva
concessió.
- Per ser beneficiari simultàniament d’una altra prestació amb la mateixa finalitat, és a
dir, que tingui la mateixa naturalesa i atengui les mateixes necessitats, sense que tal
circumstància hagi estat comunicada a l’Ajuntament de Vic
- Per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts
- Per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en
els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
- Altres causes de caràcter greu imputables al beneficiari no contemplades en els
apartats anteriors.
La revocació de l’ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del corresponent expedient
de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la persona
beneficiària, de conformitat amb l’article 37 i següents de la Llei General de Subvencions, i
en els supòsits previstos en què sigui pertinent a la tramitació d’un expedient sancionador, si
procedís. En tot cas, i en funció de les circumstàncies econòmiques i personals concurrents,
l’òrgan competent quan aprova la revocació, podrà establir formes de devolució fraccionada
o altra forma compensatòria.
L’acte de revocació, extinció, suspensió anirà precedit per un tràmit d’audiència, per un
termini de 10 dies, durant el qual la persona beneficiària podrà al·legar i presentar els
documents i les justificacions que consideri pertinents.

9.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà el Departament de Benestar i Família.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per una comissió de serveis
socials formada per personal tècnic, que farà la valoració tècnica d’acord amb l’objecte i
barems d’aquestes bases.
6

Codi de verificació
5Z6F6G2Y2E4X663H15AO

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de l’Ajuntament.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
L’acord que s’adopti serà notificat a les famílies sol·licitants on s’indicarà l’atorgament o
denegació dels ajuts sol·licitats i l’import de cada ajut.
En el supòsit que no es puguin atendre tots els ajuts a raó de la disponibilitat econòmica, la
Comissió de de Serveis Socials aplicarà un criteri de prioritats a raó de la disponibilitat real.
La Comissió de Serveis Socials es reserva el dret de comprovar les dades exposades a les
sol·licituds. En el supòsit que la documentació presentada no acrediti les dades exposades,
es procedirà segons correspongui a la denegació de la sol·licitud o a la revocació de l’ajut.

10.- Termini de resolució
El termini per a l’atorgament dels ajuts serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de
la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
L’ajut es considerarà acceptat pels destinataris si en el termini de 15 dies naturals, comptat a
partir de la recepció de la notificació, aquests no manifesten expressament la renúncia.

11.- Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.

12.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Per a la tramitació, concessió o denegació d’ajuts o subvencions destinades a possibilitar
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l’accés a activitats esportives extraescolars dels infants de 3 a 16 anys, es tindrà en compte
el càlcul de renda establert en el punt 7 de les bases.
Per aquest concepte, s’estableix una valoració segons l’escalat següent:
- Si la renda familiar resultant és superior als llindars detallats en el TRAM 1: No té dret
a l’ajut.
- Si la renda familiar resultant és el TRAM 1: 25 % de l’ajut.
- Si la renda familiar resultant és el TRAM 2: 50 % de l’ajut.
- Si la renda familiar resultant és el TRAM 3: 75 % de l’ajut.
- Si la renda familiar resultant és el TRAM 4: 90 % de l’ajut.
Els percentatges per determinar l’import de l’ajut, s’apliquen a una quota bàsica que
s’estableix com a màxim de:
-

500€ per infant i activitat per tot el curs 2022-2023, per a activitats esportives
extraescolars realitzades en entitats esportives de la ciutat de Vic.

-

200€ per infant i activitat per tot el curs 2022-2023, per a activitats esportives
extraescolars realitzades en els centres educatius de la ciutat de Vic.

13.- Mitjans de notificació o publicació
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats
en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò
previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.
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