
 
 

 
 

Valentí Costa Casademunt, secretari del Consell Comarcal d’Osona, 
 
 
CERTIFICO: 
 
Que el Ple Comarcal en sessió extraordinària celebrada el dia 20 de maig de 2020 adoptà, 
entre altres, l’acord següent:  
 
“9. APROVACIÓ INICIAL BASES REGULADORES ATORGAMENT AJUTS DE LES 
ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS PER AL CURS 2020/2021 
 
Fets o antecedents 
 
La Llei Orgànica 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, en el seu preàmbul destaca la importància de la responsabilitat social de 
realitzar actuacions preventives envers la població infantil i adolescent de Catalunya i la 
necessitat de ser proactiu amb actuacions que donin oportunitats a l’infant i adolescent. 
 

Aquestes bases reguladores dels ajuts per activitats esportives s’emmarca en l’article 41 de 
la citada Llei, en el dret a un nivell bàsic de benestar, on queda reflectit que els poder públics 
han d’adoptar les mesures pertinents a assegurar que els progenitors tinguin l’oportunitat 
d’oferir-los el nivell bàsic de benestar material que necessiten per un desenvolupament 
integral adequat.  
 
En compliment del mandat legal esmentat, la voluntat política del Consell Comarcal d’Osona 
és ser proactiu en la prevenció i actuacions per pal·liar els efectes de situació de 
vulnerabilitat de les famílies amb infants al seu càrrec. 
 
Per tot això, a continuació s’estableixen les bases que regularan la concessió d’ajuts per a 
les despeses d’activitats esportives dels infants entre 3 i 16 anys, que es duguin a terme fora 
de l’horari escolar d’aquells municipis de l’àrea Bàsica de Serveis Socials d’Osona que 
s’adhereixin a la seva tramitació. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència,  
 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol 
 
El procediment per a l’aprovació de bases de subvencions és el regulat en els articles 49 i 
següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 178 i 179 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat pe Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril; i 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Ordenança general reguladora de les subvencions del Consell Comarcal d’Osona. 



 
 

 
 

 
Per allò exposat, el Ple del Consell Comarcal d’Osona, per UNANIMITAT dels assistents, 
que representa la MAJORIA ABSOLUTA del seu nombre legal de membres, amb els vots a 
favor dels Senyors Rodríguez i Casadevall, Feliu i Portabella, Ortuño i Jolis, Balasch i Pla, 
Arau i Crusellas, Colom i Puigbò, Cuenca i Gamiz, Montanyà i Rifà, Muñoz i Culubret, Rovira 
i Montells, Sardà i Cabero i Sibina i Màrquez d’ERC-AM; Banús i Puigivila, Verdaguer i 
Montanyà, Basco i Cirera, Bautista i Sánchez, Castells i Vilalta, Espadaler i Casellas, 
Moreno i Parés, Prado i Olmos i Usart i Sánchez, de JXCAT; Medina i Serrahima, Roca i 
Carrasco i Roig i Solé, d’IDO; Poyato i Rodríguez, Carmona i López i Tió i Lleonart, de CP i 
Casanova i Sellarès, de la CUP, 
 
Acorda: 
 
1r.- Deixar sense efecte les bases reguladores d’ajuts per a les despeses d’activitats 
esportives dels infants entre 3 i 16 anys aprovades per la Comissió Permanent del Ple del 
dia 10 d’abril de 2019 i publicades al BOP de Barcelona del dia 13 de maig de 2019 i al BOP 
de Girona número 107 del dia 4 de juny de 2019. 

 
2n.-  Aprovar inicialment les bases reguladores per l’atorgament d’ajuts per a les despeses 
d’activitats esportives dels infants entre 3 i 16 anys que consten a l’annex d’aquest acord. 
 
3r.- Sotmetre l’acord i les bases reguladores a informació pública a comptar des de l’endemà 
de la seva publicació mitjançant anunci que s’ha de publicar al BOP de Barcelona, BOP de 
Girona, així com al tauler d’edictes electrònic d’aquesta Corporació i a la web del Consell 
Comarcal d’Osona. 
 
L’edicte també haurà de ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i serà 
exposat pel termini màxim de 30 dies hàbils. 
 
4t.- Acordar que en el cas que dins del termini no es presentin reclamacions ni al·legacions, 
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 
 
5è.- Facultar indistintament, expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester el 
president o membre en qui delegui, perquè formalitzin, en nom de la Corporació, qualsevol 
document que sigui necessari en relació amb aquests acords. 
 
El text de les bases reguladores és el següent: 
 
“BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER ACTIVITATS ESPORTIVES 

EXTRAESCOLARS 
 

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, en el seu 

preàmbul destaca la importància de la responsabilitat socialde realitzar actuacions preventives 

envers la població infantil i adolescent de Catalunya i la  necessitat de ser proactiu amb actuacions 

que donin oportunitats a l’infant i adolescent. 

 

Aquestes bases reguladores dels ajuts per activitats esportives s’emmarca en l’article 41 de la citada 

Llei, en el dret a un nivell bàsic de benestar, on queda reflectit que els poder públics han d’adoptar 

les mesures pertinents a assegurar que els progenitors tinguin l’oportunitat d’oferir-los el nivell bàsic 

de benestar material que necessiten per un desenvolupament integral adequat.  



 
 

 
 

 

En compliment del mandat legal esmentat, la voluntat política del Consell Comarcal d’Osona és ser 

proactiu en la prevenció i actuacions per pal·liar els efectes de situació de vulnerabilitat de les 

famílies amb infants al seu càrrec. 

 

Per tot això, a continuació s’estableixen les bases que regularan la concessió d’ajuts per a les 

despeses d’activitats esportives pels infants entre 3 i 16 anys, que es duguin a terme fora de l’horari 

escolar. 

 

1a. Objecte de la convocatòria. 
 
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 que es duguin 

a terme per infants de 3 a 16 anys, fora de l’horari escolar. 

 

 

2a. Beneficiaris i requisits generals. 
 
Podran sol·licitar els ajuts per activitats esportives dels infants que reuneixin 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 i que constaran en la convocatòria. 

 

b) Estar inscrit i assistir a una activitat esportiva fora de l’horari escolar. 

c) No superar el llindar de renda familiar establert com a màxim. El llindar es calcularà en funció 
dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es 
detallen a continuació: 

 

 Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €. 

 Segon adult (sustentadors principals): 5.490,8  € 

 Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 
2.745,38 €. 

 Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 € 
 
Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, es resoldran com a denegades. 
 
d) Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiars amb uns ingressos dels 

tipus que s’indiquen a continuació obtinguts pels membres computables de la unitat familiar que 
no superin la quantia de 155.000,00 €: 

 
a) Ingressos procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o en estimació 
objectiva. 

 
b) Ingressos procedents d’una participació del conjunt dels membres computables igual o 
superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d’entitats 
sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d’entitat jurídica, un cop aplicats als 
ingressos totals de les activitat el percentatge de participació de les mateixes. 

 
Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, es resoldran com a denegades. 
 



 
 

 
 

e) Llindar de rendiments patrimonials: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de 
tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i 
pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvenciones 
rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica 
d’emancipació, no superi 1.700,00€. 
 
No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00€ dels premis, en 
metàl·lic o en espècie, obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions 
aleatòries. 
 
Així mateix, tampoc 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 elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa 
de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2019.  
 
Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, es resoldran com a denegades. 
 
f) Llindar de valors cadastrals de finques urbanes: podran optar als ajuts les unitats familiars en 
què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen 
la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no superi els 42.900,00 euros. En el cas d’immobles en 
què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l’1 de gener de 1990 i el 31 
de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió 
sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients 
següents: 

Per 0,43 els revisats el 2003. 
Per 0,37 els revisats el 2004. 
Per 0,30 els revisats el 2005. 
Per 0,26 els revisats el 2006. 
Per 0,25 els revisats el 2007. 
Per 0,25 els revisats el 2008. 
Per 0,26 els revisats el 2009. 
Per 0,28 els revisats el 2010. 
Per 0,30 els revisats el 2011. 
Per 0,32 els revisats el 2012. 
Per 0,34 els revisats el 2013. 
Per 0,36 els revisats el 2014. 
Per 0,36 els revisats el 2015. 
Per 0,36 els revisats el 2016. 
Per 0,36 els revisats el 2017. 
Per 0,36 els revisats el 2018. 

Per 0,36 els revisats el 2019. 

Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, es resoldran com a denegades. 
 
g) Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts les unitats familiars en 
què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l’habitatge habitual, que pertanyin 
als membres computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130,00 euros per cada 
membre computable. 
 
Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, es resoldran com a denegades. 



 
 

 
 

 
Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de becat no cal acreditar 
el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions. 

Els beneficiaris dels ajuts són els alumnes. En cas que l’alumne/a beneficiari de l’ajut no disposi de 
DNI/NIF/NIE s’informarà com a beneficiari de l’ajut al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i a l’Agència 
Tributària, la persona que signa la sol·licitud. 
 
Aquestes ajudes per activitats esportives fora de l’horari escolar tenen la característica essencial de 
ser ajudes destinades a la subsistència i el dret a l’educació (art. 27 de la CE espanyola), entre 
d’altres, i a l’empara de la regulació de les prestacions de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, article 5.4 i 
posat en relació amb l’article 13.2 de la Llei General de subvencions , els seus beneficiaris estaran 
exempts de complir amb els requisits per a obtenir la subvenció. 
 
3a. Criteris per a l’atorgament dels ajuts. 
 

Per a l’atorgament dels ajuts per activitats esportives fora de l’horari escolar es tindrà en compte la 
puntuació general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar i, 

quans’escaigui, les situacions específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica dels 
serveis socials, d’acord amb els criteris següents: 
 

3.1Valoració del nivell de renda de la unitat familiar. 
 

El càlcul del nivell de renda familiar es farà d’acord amb el que es preveu en la base 6a. 
 

Per aquest concepte, s’estableix una puntuació que com a màxim serà de 70 punts i segons l’escalat 

següent: 

 

- Si la renda familiar resultant és igual o superior als llindars detallats a la base 2a: no té dret a 

l’ajut. 

- Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0: 70 punts. 

- Si la renda familiar resultant està entre 0 i la renda límit, la puntuació es calcula establint la 

proporció següent: 70 * (renda límit - renda familiar) / renda límit. 

 

3.2 Valoració de situacions específiques de la unitat familiar. 
 

Per aquestconcepte, s’estableix un baremmàxim de fins a 15 punts, que es calcularà per 
l’agregaciódelspuntsobtingutspelsdiferentsconceptes que es relacionen a continuació, 
elsqualss’haurand’acreditarfefaentment, mitjançantcertificació de l’organismecompetent. 
 

 Qualificació de família nombrosa general, li correspon 1,5 punts. 

 Qualificació de família nombrosa especial, li correspon 3 punts. 

 Condició de família monoparental: la família està formada pel pare/mare sol/a amb 
infant/s, sempre que aquest/s convisqui/n amb aquell o aquella, li correspon 1,5 punts. 

 Condició de família monoparental especial, li correspon 3 punts 

 Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar extensa o aliena, li correspon 3 
punts. 

 Condició de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar de fins a un 33%, li 
correspon 1,5 punts. 

 Condició de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar de més d’un 33%, li 
correspon 3 punts. 



 
 

 
 

 Redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques amb 
resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació, li correspon fins a 3 punts. 

 
La puntuació que s’indica per a cada concepte és la màxima per aquell  concepte, per tant, a efectes 
d’obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat familiar. 
 
3.3 Valoració per part dels serveis socials bàsics per necessitat social greu. 
Per aquest concepte s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà preceptiu 
que l’alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials bàsics del municipi, mitjançant el qual 
s’acreditarà l’existència d’una necessitat social greu d’aquesta família. És necessari que l’alumne 
estigui inclòs en un pla d’intervenció o de treball per risc d’exclusió social. 

 Situació de risc social, 10 punts. 

 Situació de risc social greu, 15 punts. 
  
A l‘efecte de determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, es recomana tenir en compte les 
següents circumstàncies: 

 Per situació de risc social: 

 Observades en l’infant: 

 Absentisme escolar 

 Hàbits de menjar: són irregulars i/o inadequats 

 Vestit inadequat i/o manca d’higiene. 

 Dificultat d’adaptació social (retraïment, aïllament, pors, agressivitat, manifestacions 
conductuals) 

 Nens/es que des dels diferents serveis observen trastorns de l’alimentació. 

 Trastorns emocionals i/o malaltia mental. 
 
Observades en la família: 

 Trastorns emocionals i/o malaltia mental. 

 Consum de tòxics. 

 Negligència lleu, quan l’omissió no atempta contra la dignitat física i/o psíquica del menor. 

 Seguiment mèdic excessiu, absents o amb mancances significatives. 

 Problemes d’habitatge: manca, desnonament, amuntegament, estada en centre d’acollida, 
etc. 

 Família monoparental amb poc o nul suport de família extensa. 

 Sospites de l’existència de maltractament (físic, psicològic o emocional) 

 Per situació de risc social greu: 

 Negligència greu. 

 Maltractament psíquic. 

 Maltractament físic. 

 Abús sexual. 
 
Com a ajuda per determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, els professionals dels serveis 
socials es recomana que facin ús de l’eina de cribratge de situacions de risc i desemparament que és 
l’instrument establert pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a determinar les 
situacions de risc, garantint una major unitat de criteri entre els diferents professionals a l’hora de 
valorar les situacions de risc. 
(http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/recursos_per_a_prof
essionals/). 
 
4a. Sol·licitud i documentació. 
 



 
 

 
 

Les sol·licituds dels ajuts seran presentats pels pare/mare o tutor a l’escola on estigui escolaritzat el 
fill/a beneficiari o bé a través dels Serveis Socials de referència. 

El centre docent serà el responsable de presentar al Consell Comarcal d’Osona o en qualsevol dels 
registres que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques. 

Preferentment, la documentació i les sol.licituds seran presentades al Consell Comarcal d’Osona a 
través del portal de tràmits i gestions en línia 
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B
76E636E84F11358.asp?codent=968 
 
En els casos en que de l’alumnat beneficiari que hagin de presentar documentació justificativa per 
acreditar situacions susceptibles d’ajuda, el Consell Comarcal d’Osona 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. Transcorregut el 
termini atorgat, no es tindran en compte a efectes de valoració les circumstàncies no documentades.  
 
De conformitat amb l’article 18 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Comarcal 

d’Osona, l’acceptació de la subvenció que en el seu cas s’atorgui figurarà implícita en els models 

oficials esmentats en el paràgraf anterior. 

 

Així mateix, la persona beneficiària pot autoritzar a l’entitat o empresa que presta l’activitat esportiva fora 
de l’horari escolar a rebre el cobrament de l’ajut concedit pel Consell Comarcal d’Osona, si s’escau. 
 
4.1 Documentació obligatòria. 
 
Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l’ajut, l’aportació de la documentació que es detalla 
a continuació: 
 
 -  Imprès de sol·licitud facilitat pel Consell Comarcal d’Osona 
 
A la sol·licitud s’haurà de  declarar el nombre de membres de la unitat familiar que conviuen en el 
mateix domicili, indicant nom, cognoms i DNI/NIF/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells. 

- Volant de convivència actual expedit per l’ajuntament: Aquest document serà exigit en 
la primera sol·licitud i s’haurà de presentar novament quan es produeixi un canvi de domicili 
de residència i/o de membres de la unitat familiar.  

 En cas que no hi hagi canvis, s’admetrà declaració responsable signada pel pare/mare o tutor 
legal de l’alumne/a. 

 

 DNI/NIF/NIE: En cas d’alumnes que presentin la sol·licitud de la beca caldrà aportar la 
fotocòpia del DNI/NIF/NIE. En cas de no disposar-ne, caldrà adjuntar còpia del certificat de 
naixement, o bé, còpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família. Aquest 
document serà exigit en la primera sol·licitud i s’haurà de presentar novament quan es 
produeixi un canvi de domicili de residència i/o de membres de la unitat familiar.  

En cas que no hi hagi canvis, s’admetrà declaració responsable signada pel pare/mare o tutor 
legal de l’alumne/a. 

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat 
familiar, per tal que el Consell Comarcal, els ajuntaments d’Osona i/o el Departament d’Educació 
puguin obtenir d’altres administracions públiques la informació que resulti necessària per a la 
determinació, coneixement i comprovació de totes les dades d’identificació, situacions personals, de 



 
 

 
 

residència, acadèmiques i familiars, així com la renda i patrimoni familiar necessaris per a la resolució 
de la sol·licitud de beca. 

En cas que no s’obtingui la corresponent autorització per realitzar els creuaments 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. 

Les persones beneficiàries dels ajuts són els alumnes. En cas que l’alumne/a beneficiari de l’ajut no 
disposi de DNI/NIF/NIE s’informarà com a beneficiari de l’ajut al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i 
a l’Agència Tributària, la persona que signa la sol·licitud. 

Al tractar-se d’un ajut necessari i destinat a menors d’edat que es poden trobar en situació de 
vulnerabilitat social i/o econòmica, el beneficiari no haurà de complir el requisit de trobar-se al corrent 
de les obligacions fiscals i tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, com tampoc de 
la Seguretat Social ni del Consell Comarcal d’Osona. 

En el cas que el sol·licitants ja hagi presentat una sol·licitud d’ajut en un exercici o curs anterior, podrà 
substituir la documentació a presentar per una declaració responsable que acrediti que no s’ha 
produït cap canvi, d’acord el model que li facilitarà el Consell Comarcal d’Osona. 

No obstant això, en la mateixa declaració responsable, la persona sol·licitant haurà d’autoritzar al 
Consell Comarcal d’Osona i a l’ajuntament on resideixi per a poder fer les comprovacions que estimi 
pertinents. 

 
4.2. Documentació complementària. 
 
Si s’escau, s’haurà de justificar la documentació acreditativa de trobar-se en alguna/es de les 

situacions esmentades en l’apartat 3.2 d’aquestes bases: 

 

 Família nombrosa: s’acreditarà mitjançat fotocòpia del carnet vigent 

 Família monoparental: s’acreditarà mitjançant fotocòpia del carnet vigent  

 Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant fotocòpia de la resolució d’acolliment de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

 Discapacitat d’algun membre de la unitat familiar: s’acreditarà mitjançant el certificat que 
acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb discapacitat (CAD) del 
Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d’altres comunitats 
autònomes. 

 Distància del domicili al centre docent: s’acreditarà mitjançant certificat de l’ajuntament on 
s’acrediti la distància. 

 Prestacions econòmiques d’urgència social: document acreditatiu de 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. 

 Separació o divorci dels progenitors: fotocòpia del conveni o sentència de separació/divorci 
 
En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a 
rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o 
fonts d’ingressos: 
 

- Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social. 



 
 

 
 

- Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció o Renda garantida de ciutadania: 
certificat acreditatiu de l’import total percebut durant l’exercici anterior al de la convocatòria. 

- Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la 
Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’exercici anterior al 
de la convocatòria. 

 
En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant 
qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d’adjudicació. 
 
L’omissió d’aquesta documentació implicarà la no acreditació de la situació i, conseqüentment, no es 
tindrà en compte en la valoració de l’ajut. 

En el cas que el sol·licitants ja hagi presentat una sol·licitud d’ajut en un exercici o curs anterior, podrà 
substituir la documentació a presentar per una declaració responsable que acrediti que no s’ha produit 
cap canvi, d’acord el model que li facilitarà el Consell Comarcal d’Osona. 

No obstant això, en la mateixa declaració responsable, la persona sol.licitant haurà d’autoritzar al 
Consell Comarcal d’Osona, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i a l’ajuntament 
on resideixi per a poder fer les comprovacions que estimi pertinents. 

L’omissió d’aquesta documentació implicarà la no acreditació de la situació, i, conseqüentment, no 

es tindrà en compte en la valoració de l’ajut. 

 
5a. Consideració dels membres computables de la unitat familiar. 
 
Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables els 

progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor.  

 
En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que 

no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre 

computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual 

s’inclourà dins del còmput de la renda familiar. 

 
Unitats familiars amb situació de violència de gènere. En aquests casos caldrà actuar atenent al que 

s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i 

48,  de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (DOGC 

Núm. 5123 – 2.5.2008). 

 
En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar únicament: el 

sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin i els fills comuns d’aquests. 

 
6a. Càlcul de la renda familiar. 
 
El Consell Comarcal calcularà la renda familiar per l’agregació de les rendes corresponents a 
l’exercici anterior al de la convocatòria de cada un dels membres computables de la família que 
obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat 
amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
 

a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat 
declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera 
següent: 

 



 
 

 
 

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne 
els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2015 a 2019, i el 
saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2014, 2015, 2016, 2017,  2018 i 2019 
a integrar a la base imposable de l’estalvi. 

 
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació. 

 
Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i 
no hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà 
el procediment descrit en l’apartat primer del punt a.) anterior, i del resultat obtingut es 
restaran els pagaments a compte efectuats.  

 
En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés 
corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació 
en funció de la font o fonts d’ingressos: 
  

o Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat 
Social. 

o Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció o Renda garantida de 
ciutadania: certificat acreditatiu de l’import total percebut durant l’any 2019. 

o Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar 
de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 
2019. 
 

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà d’acreditar 
mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió 
d’adjudicació. 

 
b) Deduccions de la renda familiar 

 
A l’efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, un cop 
calculada la renda familiar a efectes de l’ajut, s’aplicaran les següents deduccions: 

 
- El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la 
família diferents dels sustentadors principals. 

 
- La quantitat de 500,00 € per motius de durada del desplaçament i distància, quan concorrin 
les situacions següents: 

 

 Que l’alumne es desplaci en vehicle un mínim de 2 km o el desplaçament 
tingui una durada superior a 25 minuts des del seu domicili familiar i on té la 
seva residència habitual fins al centre on està escolaritzat. 

 

 Que l’alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament 
d’Educació o el més proper al seu domicili familiar. En aquest sentit, en el cas 
de l’educació primària es consideraran centres proposats pel Departament 
els inclosos en l’àrea d’influència determinada i pel que fa a l’educació 
secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li 
correspon, per la Resolució d’adscripció. En cas que el Departament hagi 
derivat l’alumne a un centre diferent, per manca d’oferta educativa, també 
s’entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament. 

 

 No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i, per tant, 
gratuït. 



 
 

 
 

 
- La quantitat de 800,00 € per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que 
convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família monoparental.  

 
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat 
familiar, per tal que el Consell Comarcal, els ajuntaments d’Osona i/o el Departament d’Educació 
puguin 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 a realitzar els creuaments, 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. 
 
7a. Imports dels ajuts. 
 
L’òrgan competent del Consell Comarcal resoldrà, d’acord amb els recursos econòmics disponibles i 
amb la puntuació assignada a cada sol·licitud, l’atorgament dels ajuts i la quantia dels mateixos.  

Els imports dels ajuts que es concedeixin segons la puntuació obtinguda podran ser un màxim del 
90% del preu de l’activitat esportiva per cada curs escolar.  

En cap cas l’import de l’ajut que es concedeixi podrà superar els 400 euros del cost efectiu. 
 

8a. Atorgament dels ajuts. 
 
La proposta d’atorgament dels ajuts objecte d’aquestes bases per una comissió designada pel 
President i formada per:  
 

 El president del Consell o vicepresident en qui delegui,  

 El conseller delegat de l’àrea d’Acció Social 

 Un conseller en representació dels grups polítics que no formin part del govern- 

 La Gerència del Consell Comarcal 

 La persona responsable tècnica de Serveis Socials i/o el cap de servei de l’àrea, que actuarà 
de secretari. 

 
L’òrgan competent per a la concessió o denegació de les subvencions, segons escaigui, és la 
Comissió Permanent del Ple del Consell o el Ple, quan la despesa a aprovar tingui caràcter 
pluriannual. 
 
El Consell Comarcal d’Osona, atorgarà o denegarà, segons escaigui, els ajuts per activitats 
esportives extraescolars d’acord amb els barems i l’objecte esmentats.  
 
En el supòsit que no es puguin atendre tots els ajuts a raó de la disponibilitat econòmica, el Consell 
Comarcal aplicarà un criteri de prioritats a raó de la disponibilitat real. 
 
El Consell Comarcal d’Osona 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. 
 
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. 



 
 

 
 

 
La subvenció que s'atorga és amb la finalitat que els beneficiaris assisteixin al llarg del curs 
escolar a l'activitat objecte de subvenció. Per aquest motiu, una vegada finalitzat el curs escolar,  
els serveis socials de referència emetran informe sobre si els beneficiaris han assistit a l'activitat 
objecte de la convocatòria i si han assolit el mínim d’assistència necessària. En el cas que no hagin 
assolit el mínim d’assistència necessària, l’òrgan competent del Consell Comarcal d’Osona haurà de 
revocar parcialment la subvenció atorgada i aquesta haurà de ser retornada pels beneficiaris. 
 
9a. Reclamacions. 
 
Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut, que posa fi a la via administrativa, podrà 
interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des de la notificació de l’acord al centre docent on estigui assignat l’alumne. Així mateix, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia següent a la data de 
notificació efectuada al centre docent dels ajuts concedits i/o denegats. 
 
10a. 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 Consell Comarcal d’Osona 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.  

 

10.1. 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. 

 
10.2 Modificació. 

 

Quan variïn les circumstàncies que motivaren la sol•licitud de l’ajut, des del Consell Comarcal, es 

podrà modificar l’ajut a proposta del propi interessat o d’ofici, dins els límits establerts en les presents 

bases. 

 
10.3 Suspensió cautelar de les prestacions. 
 

 Prèvia a l’extinció o revocació de l’ajut concedit, amb independència que s’hagi iniciat o no un 

procediment d’extinció o revocació, bé d’ofici o a instància de part es podrà procedir, a criteri i per 

decisió motivada de l’òrgan competent, a la suspensió cautelar del pagament de la prestació quan 
s’haguessin detectat en una unitat de convivència indicis d’una situació que impliqui la pèrdua 



 
 

 
 

d’algun dels requisits exigits per al reconeixement o manteniment de la mateixa. 

 
La suspensió de la prestació podrà ser motivada per la pèrdua temporal o per l’incompliment 

d’alguns dels requisits de la mateixa o de les obligacions de la persona beneficiària recollides en 

aquestes bases. Serveixin com exemple els següents: 
 
- Que la persona beneficiària titular superi el nivell d’ingressos establerts i computat de conformitat 

amb aquestes bases. 
 
- Que s’incompleixi el requeriment formulat pel Consell Comarcal, així com que la persona 

beneficiària obstrueixi o dificulti l’activitat de seguiment i comprovació o control necessària per 
comprovar la permanència de la situació que va motivar la concessió de l’ajut. 

 
La suspensió es mantindrà mentre persisteixin les circumstàncies que haguessin donat lloc a la 

mateixa i per un període continuat màxim de 3 mesos transcorregut el qual es procedirà a l’extinció o 

revocació del dret a la prestació. 

 
10.4. Extinció. 

 

Procedirà l’extinció de l’ajut, mitjançant resolució de la Comissió Permanent del Ple i prèvia 

audiència a la persona interessada, per manteniment d’una situació de suspensió per un període 

continuat superior a tres mesos. 

 

S’haurà de resoldre sobre el manteniment, suspensió, revocació o extinció de la prestació en un 

termini màxim de tres mesos a comptar des de l’adopció de la suspensió cautelar. 
 

L’extinció 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. En tot 

cas, i en funció de les circumstàncies econòmiques i personals concurrents, el Consell Comarcal 

podrà establir formes de devolució fraccionada o altra forma compensatòria. 
 

10.5. Revocació. 

 

Procedirà la revocació de les prestacions, mitjançant acord de la Comissió Permanent del Ple 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 del Consell Comarcal, 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 al Consell Comarcal. 

- La reiteració de les causes que motivaren la suspensió temporal de la prestació, de conformitat 
amb el que s’estableix a l’apartat corresponent d’aquestes bases. 

- 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 i en els 

supòsits previstos en què sigui pertinent a la tramitació d’un expedient sancionar, si procedís. En tot 



 
 

 
 

cas, i en funció de les circumstàncies econòmiques i personals concurrents, el Consell Comarcal 

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. 

 
11a. Justificació i pagament. 

 

El pagament dels ajuts es farà directament a la persona o bé a l’entitat o empresa que gestiona 

l’activitat subvencionada, si així ho autoritza la persona beneficiària. 

 

Per tal d’efectuar el pagament caldrà que l’entitat o empresa que realitzi l’activitat esportiva emeti un 

certificat del cost real de l’activitat i la durada del mateix, com a mínim per l’import concedit. 

 

En la convocatòria es fixarà el termini màxim per a presentar la justificació. 

 

En cas que l’alumne beneficiari no assisteixi a l’activitat esportiva per la qual s’ha concedit la 
subvenció, la família o bé l’entitat o empresa que hagi percebut la subvenció haurà de retornar la part 
de l’import concedit i no assistit. 
 
En aquest cas, el beneficiari no podrà accedir a una altra convocatòria d’ajut pel mateix concepte dins 
del termini de 24 mesos. 
 

12a. Supervisió de l’administració. 

 

El Consell Comarcal d’Osona, per mitjà del servei de Serveis Socials  comprovarà l’ús correcte dels 

ajuts atorgats. Durant  la durada de l’activitat es reserva el dret de verificar les dades justificades en 

la sol·licitud de l’ajut i procedir a la revocació total o parcial de l’ajut atorgat en el cas què es detecti 

l’ocultació o falsedat de dades. 

 
13a.- Publicitat de les subvencions. 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de 
la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/a, la quantitat concedida, el projecte 
subvencionat, la finalitat de la subvenció, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones. 
 
El Consell Comarcal entén que les dades obtingudes guarden relació amb el dret a la intimitat 
personal i familiar. Per aquest motiu, en la comunicació de les dades a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, el Consell Comarcal indicarà que, a fi i efecte de preservar aquest dret i d’acord amb 
l’article 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les dades dels 
beneficiaris no han de ser objecte de publicació.  
 
Els imports atorgats i el nombre de beneficiaris també serà publicat al tauler d’edictes i al portal de 
transparència d’aquesta Corporació. 
 
14a. Règim jurídic. 

 

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases serà d’aplicació l’Ordenança general de 

subvencions del Consell Comarcal d’Osona, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova 



 
 

 
 

el reglament de la Llei 38/2003 i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
15a.- Protecció de dades de personals i consentiment 

La presentació de la sol·licitud suposa l'autorització al Consell Comarcal d’Osona i/o al Departament 
d’Educació a obtenir d'altres administracions públiques, les dades que siguin precises per a 
determinar, conèixer i comprovar totes les dades d'identificació, circumstàncies personals, de 
residència, familiars i de renda del sol·licitant i de la resta de membres computables de la unitat 
familiar, necessaris per a la resolució de la sol·licitud de l'ajut.  
 
Aquest dret dels ciutadans es fonamenta i s'ajusta al previst a l'article 6.2.b) de la Llei 11/2007, 
d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a l'article 2 del Reial Decret 167/2009, de 6 de 
novembre, que desenvolupa parcialment l'esmentada Llei i l' Art. 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques que regula l'aportació de 
documents per part dels interessats. 
 
Tanmateix, la presentació de la sol·licitud implica l'autorització al Consell Comarcal d’Osona a 
compartir, amb els ajuntaments d’Osona, administracions que prestin serveis socials, entitats sense 
ànim de lucre que col·laborin amb serveis socials,  i amb el Departament d'Educació, les dades que 
siguin precises per la gestió i resolució de la convocatòria, així com per la prestació de serveis 
complementaris d'acord amb la competència d'aquestes administracions. 
 
Informació bàsica de protecció de dades personals 
Responsable del tractament: Consell Comarcal d’Osona. 
Finalitat: registre i valoració de les sol·licituds, atorgament dels ajuts i informació a les persones 
sol·licitants. 
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i consentiment de la persona interessada 
(art. 6.1.a RGPD). 
Destinataris: En el cas d’ajuts concedits es comunicaran dades a l’Administració Tributària i a entitats 
bancàries amb finalitat d’abonament dels imports. Amb la finalitat d’atendre sol·licituds d’ajuts 
complementaris, es comunicaran també al Departament d’Educació i a l’ajuntament de residència del 
sol·licitant. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se al Consell Comarcal 
d’Osona. 
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.ccosona.cat”. 

” 
I perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat, fent la reserva a 
que es refereix l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels 
ens locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i a reserva dels termes 
que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent. 
 
El secretari 
 
Signat electrònicament 
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