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AJUNTAMENT DE 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 
(BAGES) 

AJUTS MUNICIPALS PER ACTIVITATS ESPORTIVES 
CURS 2020-21 

 
 
 
1. Tipologia dels ajuts 
12 ajudes individuals als  nens de 3 a 16 anys que es trobin en situacions socio econòmiques més desfavorides, que 
participen a activitats esportives extraescolars del curs 2020-2021. Es becarà una activitat esportiva per nen. 
 
2. Presentació de documentació 

 La documentació juntament amb l’imprès de la instància, s’haurà de presentar al registre d’entrada de 
l’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. 

 Oberta convocatòria fins el 11 de novembre 
  
3. Requisits  

- Haver estat matriculat en una activitat esportiva extraescolar del curs 2020-21 
- Estar empadronat al municipi de Sant Salvador de Guardiola 
- La renda de les famílies que sol·licitin l’ajut, no pot superar els llindars màxims que a continuació 

s’estableixen: 
- Famílies de dos membres..............................................15.877,00€. 
- Famílies de tres membres..............................................20.570,00€. 
- Famílies de quatre membres..........................................24.069,00€. 
- Famílies de cinc membres..............................................26.967,00€. 
- Famílies de sis membres................................................29.741,00€. 
- Famílies de set membres...............................................32.326,00€. 
- Famílies de vuit membres..............................................34.882,00€. 
  * A partir del vuitè membre, s’afegiran 2.532,00 € per a cada nou membre  computable. 
  

 
4. Documentació obligatòria a presentar al registre de l’ajuntament 

1. Instància corresponent, on consti el nen, activitat, cost mensual de l’activitat i  entitat 
2. Rebuts pagats fins el moment (matrícula, setembre, octubre i novembre) 
3. DNI/NIE sol·licitant 
4. Llibre de família 
5. volant de convivència 
6. Justificants dels ingressos anuals de la unitat familiar:  

 Declaració de la renta de l’exercici 2019 de tots els membres de la unitat familiar, segellada per 
alguna de les oficines habilitades d’Hisenda o per alguna entitat bancària. En el cas de declaracions 
separades, còpia de les dues declaracions.  
 En cas de no  fer  declaració de renta 

 Certificat d’imputacions del 2019 d’Hisenda. 
 fotocòpia de sis nòmines 
 Certificat de prestacions de l’INEM i/o de l’INSS i/o de l’ICASS. 
 Informe de Vida laboral 

 
5. Documentació no obligatòria 
           - Sentència de separació amb conveni regulador del règim econòmic, si escau.  
                 (en  cas d'impagament, la denúncia corresponent) 
           - Certificat de disminució, de qualsevol membre de la unitat familiar, si escau. 
           - Carnet de família nombrosa, si escau. 
           - Carnet de família monoparental, si escau. 
           - Certificat acreditatiu de situació d’acolliment de l’infant, si escau.  
           - Sol·licitud del permís de residència i de treball, si escau. 
           - Altra documentació que es consideri convenient.  


