
 

 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA 
PRÀCTICA ESPORTIVA 2020/2021 

 

PERSONES BENEFICIÀRIES: FAMÍLIES AMB MENORS A CÀRREC, PERSONES 

AMB DISCAPACITAT SUPERIOR AL 33% I PERSONES AMB PROBLEMÀTICA 

DE SALUT. 

 
Només caldrà presentar una sol·licitud per unitat familiar. 
 
TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: S’iniciarà el 16 de novembre, i en tot 
cas una vegada publicada la convocatòria de les mateixes; i finalitzarà el 30 de novembre, a les 
oficines de l’Ajuntament. 

Sant Pere de Riudebitlles, 4 de novembre de 2020 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
NOTA: En el cas que el peticionari ja hagi demanat els ajuts escolars per al present curs, només caldrà que presenti 
l’imprès de la sol·licitud, on es manifestarà aquesta circumstància, i el resguard del pagament de la quota corresponent a 
l’activitat esportiva i document d’inscripció matrícula, amb l’excepció de que la seva situació econòmica hagi canviat. 

DOCUMENTACIÓ GENERAL 
 

❑ Sol·licitud. (emplenada i signada) 
❑ DNI/NIE de tots els membres de la unitat de convivència. (fotocòpia) 
❑ Llibre de família. (fotocòpia de totes les planes escrites)  
❑ Volant de convivència. (original i actual) 
❑ Justificant de pagament de l’activitat esportiva. 

 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA 
 

▪ En cas de disminució: 
❑ Certificat de disminució del Departament de Benestar Social i Família. (fotocòpia) 

▪ En cas de separació o divorci: 
❑ Sentència de separació. (fotocòpia) 
❑ Conveni regulador. (fotocòpia) 
❑ Documentació acreditativa conforme està en tràmit. (fotocòpia) 

En el cas que no es passi la pensió: 
❑ Denúncia o demanda d’aquest fet. (fotocòpia) 

▪ En cas de representació legal/acolliment 
❑ Documentació acreditativa d’aquest fet. (fotocòpia) 

▪ En cas de monoparentalitat i/o família nombrosa 
❑ Carnet de família monoparental. (fotocòpia) 
❑ Carnet de família nombrosa. (fotocòpia) 

▪ En cas d'incapacitació 
❑ Resolució judicial que acrediti la representació legal. (fotocòpia) 

 

 

 
DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA 

(Aquests documents s’han de presentar de cada membre de la unitat familiar major de 16 anys dels ÚLTIMS 6 MESOS) 
 

 
❑ Treballadors/es per compte aliena: nòmines dels darrers 6 mesos. (fotocòpia) 
❑ Treballadors autònoms: darrera liquidació trimestral d'IRPF o butlletí de cotització a la Seguretat Social + declaració de responsabilitat dels 

ingressos durant els 6 mesos anterior a la sol·licitud. (fotocòpia). També última declaració de renta (2019). 
❑ Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l'administració pública (Seguretat Social i Generalitat de Catalunya) 
❑ Certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya d'acreditació conforme percep o no prestació d'atur. Si es percep prestació/subsidi d'atur cal 

justificar el seu import en els darrers 6 mesos. 
❑ Informe de la vida laboral dels membres de la unitat de convivència (es pot demanar via telefònica al 901502050). 
❑ Els darrers 6 rebuts de lloguer o hipoteca. (fotocòpia) 

 


