
       
 

 
 

 

INFORMACIÓ GENERAL PER TRAMITAR  
UN AJUT PER ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRA-ESCOLARS 

PEL CURS 2019-2020 
 

BENEFICIARIS I REQUISITS  

Podran sol·licitar la beca per activitats esportives l’alumnat que reuneixi els requisits següents: 

 

a) Estar empadronat en un municipi pertanyent a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’Osona i que s’hagin adherit a la 
gestió d’aquests ajuts, durant el temps corresponent a la convocatòria i que són els següents:  

Calldetenes, Santa Eugènia de Berga, Gurb, Sant Julià de Vilatorta i Sant Vicenç de Torelló.  

             Les persones beneficiàries gaudiran d’un màxim del 90% del cost de l’activitat. 

b) El llindar de renda es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les 
unitats de consum següents: 

- Primer adult (sustentadors principals): 10.096,5€ 
- Segon adult (sustentadors principals): 5.048,3€ 
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.524,15€ 
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.028,95€ 

 
Només podran accedir a aquesta convocatòria d’ajuts, aquelles famílies que la renda familiar anual corresponent al 
2018 no superi aquest llindar. Les que superin aquest llindar es resoldran com a denegades. 

 
c) No tenir un volum de negoci superior a 155.000€ 
d) No tenir uns rendiments nets reduïts del capital mobiliari, calculats d’acord amb les bases, superiors a 1.700€ 
e) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat 

familiar, exclòs l’habitatge habitual, no podrà superar els 42.900 euros. 
f) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin als membres de la unitat familiar no podrà 

superar els 13.130 euros per cada membre computable. 

 SOL·LICITUD  

L’imprès oficial de sol·licitud estarà a disposició dels interessats en el centre docent. La sol·licitud es presentarà en el 
centre docent de matriculació de l’alumnat.   

TERMINIS 

 
Primer termini   
 

• Alumnes ja escolaritzats: fins el 20 de maig  per alumnes ja escolaritzats al centre.  
 

• Alumnes nous: del 20 al 26 de juny  per alumnes ja escolaritzats al centre. 
 

 
 

 

 
 
 
 


