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SUBVENCIONS A INFANTS I ADOLESCENTS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA FORA D’HORARI 
ESCOLAR. CURS 2016/17 

 
Benvolgudes famílies, 
El motiu d’aquesta carta és per informar-vos del sistema de beques que ofereix l’ajuntament de Barcelona amb l’objectiu d’afavorir l’accés a la 
pràctica de l’activitat esportiva dels infants i joves integrants d’unitats familiars amb rendes baixes. 
Des de DIVER’S volem promocionar aquesta oportunitat per millorar el vincle amb les famílies que ens donen tota la confiança per poder seguir 
educant i formant nois i noies a través de l’activitat física i l’esport. 
 
Les famílies que vulguin sol·licitar aquest sistema d’ajuts, que es farà entre el 13 i el 30 de setembre, (resolució definitiva: 10 novembre) 
hauran de complir els següents requisits: 

 
REQUISITS 

-  Tenir entre 6 (nascuts el 2010) i 17 anys i han d’estar inscrits en una activitat esportiva organitzada per una entitat homologada per l’ 
Institut Barcelona Esports. Diver´s està homologat 

- Ser integrant d’una unitat familiar amb un nivell de renda personal disponible, per membre de la unitat familiar igual o inferior a 
12.000€ Euros anuals. Es becarà el 90%, 60% o 30% de l´ activitat. 

- Estar empadronat a la ciutat de Barcelona. 
- Realitzar, durant tota la seva durada, l’activitat que fomenta la concessió de la subvenció. 
- Se subvencionarà un màxim d’una activitat esportiva per menor, us dia per setmana 

SOL.LICITUDS 
- Es té en compte la renda familiar del 2015 
- Si van tenir beques esportives el curs passat s´ ha de posar en la sol·licituds 
- No cal posar les beques de menjadors i casals per ser ajuts socials 
- Les famílies hauran de presentar al OAC del districte el full de sol·licitud 

 
Les activitats per les que es pot demanar aquest ajut són totes les esportives, que organitzi DIVER´S, s´ inclouen les activitats musicals, dansa, 
expressió corporal, escacs i ioga. 
 
TRAMITACIÓ                                 

La sol·licitud i tramitació de beques, es pot fer a les oficines de Diver´s del 13 al 30 de setembre de 9 a 14h.i de 16 a 18h. Passatge 

Canadell 2 bis. (Zona Sagrada Família) Tel: 662518526 

També a l´escola en les dates d´inscripció a les extraescolars. 

 
PAGAMENT DE BEQUES 
Els alumnes pagaran les quotes de les activitats des de el primer mes. Un cop sapiguem la resolució es retornarà a les famílies seguint els 
següents criteris: 
 

 Si la beca cobreix la totalitat de la quota de l´ activitat, Es farà el retorn de la quota 

 Si no la cobreix, es farà el retorn del què s´ hagi concedit de beca a la família 

 Si l´ excedeix, es farà el retorn de la quota i el restant es destinarà a l´ organització de lligues, trobades i materials. 
 
Está previst cobrar aquestes beques en tres terminis. 

 75%  entre GENER-FEBRER   

 25%  entre JULIOL-SETEMBRE 
 
Esperem que amb aquest suport que ens facilita l’ajuntament de Barcelona i l’esforç de DIVER’S i les famílies es pugui arribar al màxim de nois 
i noies a realitzar activitats físiques i esportives fora de l’horari lectiu, i seguir potenciant la pràctica de l’esport com un mitjà cap a la millora 
personal i la millora de la salut. 
Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o problema que pugui sorgir durant tot aquest procés. 
Gràcies per la vostra implicació. 

ÀLEX MARIN 
Departament Esportiu 

DIVER’S Associació d’Esplai 
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