
INSTRUCCIONS 
ABANS DE DEMANAR LA SUBVENCIÓ I EMPLENAR SOL·LICITUD  LLEGEIX AQUESTES

INSTRUCCIONS

QUÈ ES SUBVENCIONA?

-  LA SUBVENCIÓ  és per a les despeses de les inscripcions a les  ACTIVITATS D'ESTIU ESPORTIVES I DE
LLEURE a MALLORCA d'aquest estiu 2020, per a INFANTS i JOVES  de 3 a 16 anys.

-  Activitats  de  14  dies  mínim.  Si  la  durada  és  inferior   NO  ES  SUBVENCIONA.   NO  ES  SUBVENCIONEN
CAMPUS, ESTADES o ACTIVITATS QUE NO TENGUIN UN CONTINGUT ESPORTIU I DE LLEURE.

QUI POT DEMANAR L'AJUT?

Famílies que tenen al seu càrrec fills i filles d'entre 3 i 16 anys inscrits a ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE
D'ESTIU amb els següents requisits:

-Estar empadronats a Sóller.
-El fill/a que està inscrit a l'activitat de lleure i/o esportiva d'estiu, ha de tenir entre 3 i 16 anys
-El sol·licitant ( pare o mare) s'ha de trobar en alguna d'aquestes situacions: 

A) Trobar-se en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica. Es justifica amb informe de Serveis Socials.

B)  Trobar-se  en  situació  de  desocupació  i  figurar  en  l'oficina  de  demanda  d'ocupació.  Es  justifica  amb  còpia
compulsada de la tarja de demanda d'ocupació. 

C) Haver resultat afectat/da per un  ERTO  o un cessament total o parcial de l'activitat laboral laboral amb motiu de la
crisi sanitària del COVID-19 i que s'hagin d'incoporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral:

c.1.- En el cas de situació de desocupació temporal, mitjançant certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions.

c.2.- En el cas de cessament total de l'activitat dels treballadors  per  compte propi, mitjançant certificat expedit per
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària  o òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la
base de declaració de cessament de l'activitat declarada per l'interessat.

c.3.- En el cas de  cessament parcial de l'activitat dels treballadors per  compte propi, mitjançant l'acreditació de la
reducció de la facturació en , al menys, un 75% en relació amb la facturació mitja del primer trimestre anterior, per
qualsevol mitjà de prova admès en dret.

QUIN IMPORT TÉ L'AJUDA?

 -150 € MENSUALS  o 75€ QUINZENALS

-Compatibles  amb altres ajudes, sempre que no superi el total del cost de l'activitat.

-Si el cost és inferior a 150€, l'import de l'ajuda serà el del cost.

-S'atorgaran les ajudes fins exhaurir el crèdit de la convocatòria.



 

COM ES DEMANA L'AJUDA?

ELS  PARE  O  MARE  SOL·LICITANT  HA  D'EMPLENAR  UN  FORMULARI,  SIGNAR-HO,  ADJUNTAR
DOCUMENTS I PRESENTAR-HO TOT A  REGISTRE DE L'AJUNTAMENT DE SÓLLER.

-Pots descarregar el formulari a la pàgina web de l'Ajuntament de Sóller www.ajsoller.net

-Pots enviar un mail a esports@a-soller.es  o a cijsoller@a-soller.es  indicant que vols rebre el formulari i t'ho enviaran
per mail.

-Pots recollir el formulari a les oficines de la Regidoria d'esports,  Centre d'Informació Jove , c/ lluna, 39. i Registre
general de l'Ajuntament de Sóller ( plaça constitució ,1)

-En el cas de necessitar ajut per emplenar el formulari, s'ha de sol·licitar CITA PRÈVIA mitjançant la pàgina web de
l'Ajuntament de Sóller  a  algun d'aquets departaments:
-ESPORTS
-EDUCACIÓ I JOVENTUT

IMPORTANT
Una vegada emplenat i signat tot el formulari i amb tota la documentació adjunta s'ha de fer arribar al  REGISTRE
GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE SÓLLER. Plaça Constituació,1

QUINS DOCUMENTS HEU D'ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD?

A més de la sol·licitud emplenada i signada, s'ha de presentar:

1.- FOTOCÒPIA DEL DNI DEL SOL·LICITANT

2.- FOTOCÒPIA COMPULSADA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA

3.- CERTIFICATS D'EMPADRONAMENT DELS MENORS PELS QUALS ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ.

4.-ACREDITACIÓ AMB DOCUMENTS DE LA CIRCUMSTÀNCIES  DEFINIDES ( vulnerabilitat social/ 
econòmica, ERTO, desocupació, etc...) LLEGIU LES DIFERENTS SITUACIONS OBJECTE D'AJUDA, A 
L'APARTAT "QUI POT DEMANAR L'AJUDA"

5.-DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA INSCRIPCIÓ DEL CAMPUS, ESCOLA D'ESTIU, ESCOLA 
ESPORTIVA.

6.- CERTIFICAT BANCARI, QUE ACREDITI EL COMPTE CORRENT ON S'HA D'INGRESSAR L'IMPORT DE 
L'AJUDA.

http://www.ajsoller.es/
mailto:esports@asoller.es

