
La subvenció va adreçada als nens i adolescents de 6 
anys (nascut el 2011) i els 17 anys, que resideixi amb 
la seva unitat familiar a la ciutat de Barcelona, i que 
la renda per membre de la unitat familiar sigui igual o 
inferior a 12.000€/any.

La subvenció és per les activitats esportives. Les 
activitats que ofereix l’AMPA Sant Josep per poder 
demanar la subvenció són: dansa, judo, natació, futbol, 
iniciació esportiva i escacs.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 13 de 
setembre al 3 d’octubre de 2017 (ambdós dies inclosos).

El resultat de l’atorgament o denegació de la subvenció 
es comunicarà a través d’un missatge SMS al telèfon 
mòbil o bé d’un correu electrònic si s’han facilitat les 
dades en la sol·licitud.
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Recollir el 
formulari de 
sol·licitud de 
subvenció a 
la recepció de 
l’escola

Emplenar el 
formulari amb 
les dades 
sol·licitades

Portar el formulari 
a la recepció de 
l’escola per a què 
emplenin l’apartat
3 Dades de 
l’activitat i posi el 
segell de l’AMPA

Presentar la 
sol·licitud a 
l’Oficina Atenció 
Ciutadà (Pl. Vila 
de Gràcia, 2)  
juntament amb 
la documentació 
requerida

Aspectes a tenir en compte:

PROCÉS PER SOL·LICITAR LES SUBVENCIONS 
A INFANTS I ADOLESCENTS PER A LA PRÀCTICA
ESPORTIVA FORA D’HORARI ESCOLAR

El percentatge de subvenció del preu de l’activitat serà 
del 90%, 60%, 30% en funció de la renda de la unitat 
familiar de cada membre.

El pagament es realitzarà a les entitats organitzadores 
homologades que acreditin la inscripció d’infants 
beneficiaris de subvenció i es realitzarà en dos terminis.

Les famílies durant el primer trimestre hauran d’abonar 
l’import mensual de l’activitat i a final de curs es 
regularitzarà d’acord a la subvenció atorgada.

Al finalitzar el curs les famílies que hagin rebut la 
subvenció hauran de signar un document oficial que 
lliurarà l’entitat conforme s’ha participat a l’activitat i 
s’ha abonat la diferència no coberta per la subvenció.

En cas de baixa de l’activitat, el sol·licitant signarà un 
document de baixa oficial que lliurarà l’entitat conforme 
comunica la baixa i redistribuir la subvenció.


