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Convocatòria per a la concessió de subvencions programa 2: ajuts familiars per 
a la participació als casals d’estiu, a les activitats extraescolars i esportives,  i 
per a la quota de material escolar, per procediment de concurrència competitiva 
any 2022. 

 

Vist que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i, en concret l’Àrea d’Acció Social i 
Ciutadania vol garantir els drets de la ciutadania i la igualtat d'oportunitats en l’accés a 
les necessitats bàsiques i fomentar la participació i cohesió social. 
 

Vist que les “Bases reguladores de subvencions de l’Àrea d’Acció Social. Programa 2: 
ajuts familiars per a la participació als casals d’estiu, a les activitats extraescolars i 
esportives, i per la quota de material escolar”, aprovades inicialment per acord de 
Plenari de data 30 de novembre de 2021, publicades al BOP de Girona núm. 241, de 
data 20 de desembre de 2021, i aprovades definitivament sense necessitat d’acord 
exprés, per no haver-se presentat al·legacions durant el termini d’informació pública, i 
publicades íntegrament al BOP de Girona núm. 30 de data 14 de febrer de 2022. 
 

1.- Objecte dels ajuts  
 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació del procediment de la concessió 
d’ajuts a infants i joves del municipi per a la participació als casals d’estiu que es 
realitzin en instal·lacions municipals, a les activitats extraescolars o esportives 
organitzades per entitats locals i/o de titularitat pública, i per la bonificació de la quota 
de material escolar, en règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts 
en els pressupostos municipals. 
 

2.- Règim jurídic 
 
Els ajuts, que estan subjectes a limitació pressupostària, tenen caràcter voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret 
d’obtenció d’altres subvencions o ajudes en anys posteriors i no es poden al·legar com 
a precedent. 
 
Els ajuts estan afectats al compliment de la finalitat d’interès general a què es 
condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament 
inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de 
concessió. 
 
El procediment per a la concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència 
competitiva. La gestió dels ajuts s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència. 
 
En tot allò no previst en aquestes Bases, s’estarà a allò disposat a la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel que s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, l’Ordenança 
General de Subvencions i les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigents i a la 
resta de normativa vigent que sigui d’aplicació. 
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3.- Requisits de les persones beneficiaries. 

Podran ser persones beneficiaries d’aquests ajuts els pares/mares/tutors dels infants i 
joves  que reuneixin els següents requisits: 
 

 Estar empadronades a la Bisbal d’Empordà, amb una antiguitat mínima de 3 
mesos a la data de la convocatòria.  

 No tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament. 

 Tenir un nivell d’ingressos anuals, igual o inferior als llindars econòmics 
establerts en aquestes bases (veure taula de baremació).  
 

En el cas excepcional que s’acrediti per part de l’Equip Bàsic d’Atenció Social, que la 
situació de risc social és greu, s’acceptarà la sol·licitud, tot i no complir amb algun dels 
requisits establerts en aquest punt. 
 
Taula. Baremació del llindar econòmic de les sol·licituds 
 

NÚM. MEMBRES UNITAT 
FAMILIAR* 

MEMBRES** INGRES MÀXIM ANUAL 

2 1 adult i 1 menor 15.421,77 € 

3 1 adult i 2 menors 18.980,64 € 

3 2 adults i 1 menor 21.353,22 € 

4 1 adult i 3 menors 22.539,51 € 

4 2 adults i 2 menors 24.912,09 € 

4 3 adults i 1 menor 27.284,67 € 

5 1 adult i 4 menors 26.098,38 € 

5 2 adults i 3 menors 28.470,96 € 

5 3 adults i 2 menors 30.843,54 € 

6 2 adults i 4 menors 32.029,83 € 

6 3 adults i 3 menors 34.402,41 € 

7 2 adults i 5 menors 35.588,70 € 

7 3 adults i 4 menors 37.961,28 € 

7 5 adults i 2 menors 42.706,44 € 

 
*Membres unitat familiar: Es consideren membres computables els progenitors o 
persona/es encarregades de la guarda i protecció de l’infant, els/les germans/es 
solters/es menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de 
desembre de l’últim exercici fiscal liquidat, o els/les germans/es de més edat, quan es 
tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els 
ascendents dels pares amb residència en el mateix domicili. 
 
En cas de divorci, de separació legal o de fet, no es considera membre computable el 
cònjuge que no conviu amb l’infant o infants, però sí, si s’escau, el nou cònjuge o 
persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la 
renda familiar. 
 
**Membres: Es considera menor: els infants i joves menors de 16 anys a 31 de 
desembre de  l’últim exercici fiscal liquidat. 
 
Es consideren ingressos: els provinents del treball, pensions o prestacions 
econòmiques diverses (atur, invalidesa, etc.), patrimoni, capital o altres, exempts o no 
de declarar a l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF). 
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El llindar econòmic es calcula segons l’Indicador de Renda d'Efectes Múltiples 
(IPREM). 
 
Per establir els límits segons la composició familiar s’utilitzarà la fórmula de càlcul 
següent: 

 Per cada adult de més a la llar: IPREM x 0.5 

 Per cada menor de més a la llar: IPREM x 0.3 

 El resultat de cada unitat familiar es multiplica per 1,5  

 
En cas que, durant la vigència d’aquesta convocatòria, es modifiqui l’Indicador de 
Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) prevaldran els imports fixats com a “ingrés màxim 
anual” al present article, que no variaran mentre no es modifiquin expressament les 
bases. 
 
Les persones sol·licitants que rebin l’ajut, no podran acollir-se a altres bonificacions  
(discapacitat, família nombrosa, família monoparental, descomptes per germans o 
altres) que les activitats tinguin establertes.  
 

4.- Convocatòria 
 
L’òrgan competent que aprovarà aquesta convocatòria per a l’atorgament de les 
ajudes serà l’Alcalde, que podrà delegar aquesta facultat. 
 
L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania es reserva el dret de poder disposar d’altres 
aplicacions pressupostàries i/o ampliar la disposició econòmica de les aplicacions 
indicades a la convocatòria per cobrir les necessitats dels ajuts, si fos necessari. 
 
5.- Presentació de sol·licituds 
 

Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant el model de sol·licitud d’ajut familiar 
que es pot trobar a la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà. 
 

Caldrà aportar: 
 

 Full de sol·licitud de la convocatòria. 

 Documentació identificativa de tota la unitat familiar i el llibre de família. 

 Justificant d’ingressos econòmics (declaració renda de l’últim exercici liquidat o 
certificat d’ingressos) de tots els membres de la unitat familiar que computen en 
la baremació del llindar econòmic (veure apartat 7 de les bases).  
 

Quan alguna sol·licitud presenti alguna mancança, es requerirà al sol·licitant per tal 
que l’ esmeni o la presenti en el termini màxim i improrrogable de 5 dies hàbils, amb 
l’advertiment que, en cas contrari, es declararà desistit de la petició i es procedirà a 
l’arxiu de les actuacions, prèvia declaració expressa. 
 
En cas que es requereixi al sol·licitant esmena de la documentació i ho compleixi dins 
el període concedit, s’entendrà que aquest ha presentat la documentació complerta en 
la data de presentació de la sol·licitud, als efectes de conservar la plaça. 
 
Així mateix, si el sol·licitant ho autoritza, el requeriment d’esmena de sol·licitud es 
podrà realitzar per correu electrònic. 
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La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’acceptació íntegra, per part de la 
persona sol·licitant, del contingut d’aquestes bases. Paral·lelament, la mateixa 
sol·licitud de subvenció incorpora l’acceptació per part del beneficiari de l’ajuda en cas 
d’atorgar-se. 
 
6.- Definició dels ajuts 
 
Línia 1.- AJUTS FAMILIARS PER A LA PARTICIPACIÓ ALS CASALS D’ESTIU 
REALITZATS EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS:  
 
Els ajuts familiars per la participació als casals d’estiu, cobriran exclusivament el cost 
de la quota d’inscripció a l’activitat. Queden exempts, en el cas que n’hi hagués, les 
despeses referents a: sortides, material o qualsevol altre no incloses en la quota. 
 
Aquelles persones beneficiaries en les que s’acrediti, per part de l’Equip Bàsic 
d’Atenció Social, que la situació de risc social és moderat o greu, es podran incloure 
en l’ajut les despeses referents a: sortides, material o qualsevol altra que no estigui 
contemplada a la quota.    
 
Les famílies que no superin els llindars econòmics establerts podran gaudir d’un import 
de descompte en el preu del casal d’estiu, per un màxim de 5 setmanes, d’acord amb  
el nivell d’ingressos anual de la unitat familiar (veure taula 1 de bonificacions amb 
descomptes d’aquest apartat). 
 
Línia  2.- AJUTS FAMILIARS PER A LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE 
MATERIAL ESCOLAR:  
 
El ajuts per a la bonificació de la quota de material escolar, cobriran exclusivament el 
cost de quota de material escolar del centre educatiu de la Bisbal d’Empordà on 
estiguin matriculats els infants a càrrec de la persona sol·licitant. 
 
Les famílies que no superin els llindars econòmics establerts podran gaudir d’un 
percentatge de bonificació al cost de la quota de material escolar del centre educatiu 
on estiguin els infants a càrrec, d’acord amb el nivell d’ingressos anual de la unitat 
familiar (veure taula 2 de bonificacions amb descomptes d’aquest apartat). 
 
Línia 3.- AJUTS FAMILIARS PER A LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS I ESPORTIVES:  
 
Els ajuts per la participació a les activitats extraescolars i esportives organitzades per 
entitats locals i/o de titularitat pública cobriran exclusivament l’import de l’activitat. 
 
Les famílies que no superin els llindars econòmics establerts podran gaudir d’un import 
bonificat a les activitats extraescolars i esportives, d’acord amb  el nivell d’ingressos 
anual de la unitat familiar (veure taula 3 de bonificació d’imports d’aquest apartat). 
 
7.- Criteris d’atorgament 
 

La renda econòmica de la unitat familiar s’obtindrà per la suma de les rendes de 
cadascun dels membres computables de la família que tinguin ingressos de qualsevol 
naturalesa de conformitat amb la normativa reguladora de l’IRPF. Es tindran  en 
compte també els ingressos exempts de declarar a l’IRPF (invalideses, pensions 
d’aliments, etc.). 
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Es consideren membres computables de la unitat familiar: 
 

 Els progenitors o persona/es encarregades de la guarda i protecció de l’infant. 

 Els/les germans/es solters/es menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el 
domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda 
familiar 

 Els/les germans/es de més de vint-i-cinc anys, quan es tracti de persones amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial. 

 Els ascendents dels pares amb residència en el mateix domicili. 

 En cas de divorci, de separació legal o de fet, no es considera membre 
computable el cònjuge que no conviu amb l’infant o infants escolaritzat/s, però 
sí, si s’escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de 
la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar. 
 

L’Ajuntament inclourà aquests ajuts a la corresponent declaració davant l’Agència 
Tributària, com a ajudes exemptes d’acord amb allò que disposa l’article 7.y) de la Llei 
35/2006, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 
 
Taula 1.- Correspondència bonificacions d’import fix d’acord amb el llindar 
econòmic acreditat 
 
LÍNIA 1: AJUTS FAMILIARS PER A LA PARTICIPACIÓ ALS CASALS D’ESTIU 
REALITZATS EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

Nombre Membres Bonificació de 
30 €/setmana * 

Bonificació de 
15 € / setmana * 

2 1 adult i 1 menor 13.218,00 € 13.218,00 € 15.421,77 € 

3 1 adult i 2 menors 16.268,31 € 16.268,31 € 18.980,64 € 

3 2 adults i 1 menor 18.301,84 € 18.301,84 € 21.353,22 € 

4 1 adult i 3 menors 19.318,61 € 19.318,61 € 22.539,51 € 

4 2 adults i 2 menors 21.352,15 € 21.352,15 € 24.912,09 € 

4 3 adults i 1 menor 23.385,69 € 23.385,69 € 27.284,67 € 

5 1 adult i 4 menors 22.368,92 € 22.368,92 € 26.098,38 € 

5 2 adults i 3 menors 24.402,46 € 24.402,46 € 28.470,96 € 

5 3 adults i 2 menors 26.436,00 € 26.436,00 € 30.843,54 € 

6 2 adults i 4 menors 27.452,77 € 27.452,77 € 32.029,83 € 

6 3 adults i 3 menors 29.486,31 € 29.486,31 € 34.402,41 € 

7 2 adults i 5 menors 30.503,07 € 30.503,07 € 35.588,70 € 

7 3 adults i 4 menors 32.536,61 € 32.536,61 € 37.961,28 € 

7 5 adults i 2 menors 36.603,69 € 36.603,69 € 42.706,44 € 

* El màxim a bonificar seran 5 setmanes. 
 
En el cas que l’Equip Bàsic de Serveis Socials acrediti la situació familiar de risc social 
moderat o greu, l’import màxim de bonificació a aplicar podrà arribar a 50 €/setmana. 
 
Taula 2. Correspondència bonificacions de percentatge d’acord amb el llindar 
econòmic acreditat 
 
LÍNIA 2: AJUTS FAMILIARS PER A LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE MATERIAL 
ESCOLAR 
 

Nombre Membres Bonificació del Bonificació d’un 40% entre: 



 
 

 
 

a3036ecb-1e32-4122-a148-ee38d81d4824 

60 % fins a 

2 1 adult i 1 menor 13.218,00 € 13.218,00 € 15.421,77 € 

3 1 adult i 2 menors 16.268,31 € 16.268,31 € 18.980,64 € 

3 2 adults i 1 menor 18.301,84 € 18.301,84 € 21.353,22 € 

4 1 adult i 3 menors 19.318,61 € 19.318,61 € 22.539,51 € 

4 2 adults i 2 menors 21.352,15 € 21.352,15 € 24.912,09 € 

4 3 adults i 1 menor 23.385,69 € 23.385,69 € 27.284,67 € 

5 1 adult i 4 menors 22.368,92 € 22.368,92 € 26.098,38 € 

5 2 adults i 3 menors 24.402,46 € 24.402,46 € 28.470,96 € 

5 3 adults i 2 menors 26.436,00 € 26.436,00 € 30.843,54 € 

6 2 adults i 4 menors 27.452,77 € 27.452,77 € 32.029,83 € 

6 3 adults i 3 menors 29.486,31 € 29.486,31 € 34.402,41 € 

7 2 adults i 5 menors 30.503,07 € 30.503,07 € 35.588,70 € 

7 3 adults i 4 menors 32.536,61 € 32.536,61 € 37.961,28 € 

7 5 adults i 2 menors 36.603,69 € 36.603,69 € 42.706,44 € 

En el cas que l’Equip Bàsic de Serveis Socials acrediti la situació familiar de risc social 
moderat o greu, el % de bonificació a aplicar podrà arribar fins el 90% del cost de 
l’activitat. 
 
Taula 3. Correspondència bonificacions d’import fix d’acord amb el llindar 
econòmic acreditat  
 
LÍNIA 3: AJUTS FAMILIARS PER A LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS I ESPORTIVES 
 

Nombre Membres Bonificació de 
20 €/ mes* 

Bonificació de 10 € / mes*  
 

2 1 adult i 1 menor 13.218,00 € 13.218,00 € 15.421,77 € 

3 1 adult i 2 menors 16.268,31 € 16.268,31 € 18.980,64 € 

3 2 adults i 1 menor 18.301,84 € 18.301,84 € 21.353,22 € 

4 1 adult i 3 menors 19.318,61 € 19.318,61 € 22.539,51 € 

4 2 adults i 2 menors 21.352,15 € 21.352,15 € 24.912,09 € 

4 3 adults i 1 menor 23.385,69 € 23.385,69 € 27.284,67 € 

5 1 adult i 4 menors 22.368,92 € 22.368,92 € 26.098,38 € 

5 2 adults i 3 menors 24.402,46 € 24.402,46 € 28.470,96 € 

5 3 adults i 2 menors 26.436,00 € 26.436,00 € 30.843,54 € 

6 2 adults i 4 menors 27.452,77 € 27.452,77 € 32.029,83 € 

6 3 adults i 3 menors 29.486,31 € 29.486,31 € 34.402,41 € 

7 2 adults i 5 menors 30.503,07 € 30.503,07 € 35.588,70 € 

7 3 adults i 4 menors 32.536,61 € 32.536,61 € 37.961,28 € 

7 5 adults i 2 menors 36.603,69 € 36.603,69 € 42.706,44 € 

* El màxim a bonificar seran 9 mensualitats. 
 

8.- Procediment de concessió 
 
Les sol·licituds es valoraran segons el compliment de l’apartat 3 d’aquesta 
convocatòria; es tracta d’uns criteris excloents que admetrà o exclourà la sol·licitud. 
 
D’acord amb el règim de concurrència competitiva, en el cas que la disposició 
pressupostària fixada a la convocatòria, no pugui donar compliment a la totalitat de les 
sol·licituds presentades, s’atendrà: 
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 En primer lloc, aquelles sol·licituds en les que l’Equip Bàsic d’Atenció Social 
hagi acreditat que el risc social és greu. 

 En segon lloc, les sol·licituds restants d’acord amb el llindar econòmic acreditat 
de menor a major. 
 

En el cas que el beneficiari renunciï o no iniciï l’activitat després de la resolució de la 
convocatòria, es podrà realitzar una segona resolució amb la disposició pressupostària 
sobrant, sense superar la resolució inicial de la convocatòria. 
 
L’òrgan instructor del procediment de concessió correspon a l’Àrea d’Acció Social i 
Ciutadania. Una Comissió Avaluadora examinarà si els/les beneficiaris/es compleixen 
tots els requisits necessaris per accedir als ajuts i avaluar les sol·licituds d’acord amb 
els criteris de valoració establerts en aquesta convocatòria. 
 
La comissió avaluadora estarà integrada pels següents membres: 
 
President/a:  Tècnic/a  de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
Vocal:   Un tècnic/a  de les àrees d’Ensenyament, Joventut , Cultura o Esports 
Secretari/a:  Un tècnic/a  de les àrees d’Ensenyament, Joventut , Cultura o Esports 

 
El president/a podrà incorporar a la comissió avaluadora un referent de l’àmbit social o 
educatiu, si ho considera necessari, en qualitat d’expert/a. 
 
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient, formularà proposta de resolució que 
contingui la relació de sol·licitants pels que es proposa la concessió de l’ajut i la seva 
quantia. 
 
L’Ajuntament, un cop hagi comprovat la inscripció a l’activitat i la matriculació en el 
centre educatiu per part dels infants/joves, procedirà a l’aprovació del pagament a les 
entitats/empreses i centres educatius per endossament del crèdit a favor del 
beneficiari, segons el que s’estipuli en el decret de resolució. 
 
La competència per resoldre el procediment i concedir l’ajut s’atribueix a l’Alcalde o en 
qui delegi, que dictarà aquesta resolució un cop dictada la proposta de resolució 
definitiva i emès informe de fiscalització per la Intervenció Municipal. La resolució es 
notificarà a tots els sol·licitants i el publicarà a la BDNS. 
 
A la resolució de procediment de concessió de les ajudes cal manifestar, si és el cas, 
les sol·licituds desestimades degudament motivades. Aquestes es notificaran als 
interessats. 
 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir 
de sis mesos, a comptar des de la publicació de la convocatòria. 
 
9.- Acceptació 
 
Una vegada notificat al beneficiari/ària l’atorgament de l’ajut per concurrència 
competitiva, si en el termini de 10 dies hàbils no manifesta el contrari, s’entendrà que 
l’ajut és acceptat amb les condicions generals i específiques que es fixin per a la seva 
aplicació. 
 

10.- Terminis i forma de pagament dels ajuts  
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Amb caràcter general, el pagament dels ajuts s’efectuarà un cop s’hagi acreditat per 
part de l’entitat organitzadora que la persona beneficiaria està efectivament inscrita a 
l’activitat i /o escolaritzada al centre educatiu de referència. 
 
Malgrat això, i sempre que les disponibilitats de tresoreria municipal ho permetin, es 
podrà atorgar una bestreta de fins al 80% de l’import total dels ajuts a les entitats i als  
centres educatius. El termini per dur-la a terme serà de 15 dies hàbils, a comptar de la 
notificació de l’acord de concessió als beneficiaris/àries. 
 
El 20% restant de l’import total dels ajuts s’efectuarà en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de l’acreditació per part de l’entitat organitzadora que la persona 
beneficiària ha participat de manera efectiva a l’activitat i/o està escolaritzat al centre 
educatiu de referència. 
 
En el cas de les empreses prestatàries d’activitats extraescolars, el pagament de l’ajut 
s’efectuarà trimestralment, mitjançant certificat d’assistència a l’activitat de l’infant o 
jove. 
 
No podrà fer-se el pagament total dels ajuts, ni de la bestreta, quan el/la 
beneficiari/ària sigui deutor de l’Ajuntament, s’efectuarà la compensació del pagament 
de l’ajut amb els deutes líquids i vençuts. 
 
11.- Justificació dels ajuts 
 
La justificació dels ajuts es portarà a terme mitjançant un certificat de l’entitat 
organitzadora o del centre educatiu on hi consti l’efectiva participació a l’activitat  i/o 
escolarització al centre educatiu de referència. Caldrà que el certificat estigui signat 
per la direcció del centre educatiu i/o per la persona responsable de l’entitat 
organitzadora de les activitats d’estiu i extraescolars. 
 
12.- Infraccions o sancions 
 
L’incompliment dels requisits establerts en aquesta convocatòria, donarà lloc a 
l’aplicació del règim d’infraccions i sancions establert al Títol IV de la Llei General de 
Subvencions.  
 
 
 


