SUBVENCIONS A INFANTS I ADOLESCENTS PER A LA
PRÀCTICA ESPORTIVA FORA D’HORARI ESCOLAR
CURS 2020 - 2021
Document informatiu per a famílies

COM FUNCIONA EL PROCEDIMENT?
Contacte amb
l’entitat

Formalització de la
preinscripció

Assignació de la
referència

La sol·licitud és
correcta?

Integració de la
sol·licitud a
l’aplicació de la
campanya

Preparació de la
documentació, si
s’escau

Obtenció del
certificat digital
IDCAT

TRAMITACIÓ DE LA
SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ EFHE

Accés al portal de
tràmits

Esmena de
documentació de la
sol·licitud
SÍ

NO

Si no s’aporta la
documentació en el
període de Backoffice

Reclamació de
documentació per
SMS

ATORGADA

Comunicació de la
resolució per SMS
DENEGADA

Possibilitat
d'al·legacions (IRIS)

Avaluació de la
sol·licitud

Contacte
amb l’entitat

Formalització de la
inscripció

Ajustament de les
quotes

CONTACTE AMB L’ENTITAT I FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ
https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca

REFERÈNCIA D’ACTIVITAT

070135BQTIAC0002
Aquest codi de 16 dígits transcriu tota la informació de l’activitat a la
qual heu inscrit a l’infant.: el preu, la instal·lació, l’entitat…
És important assegurar-se amb l'entitat que la referència sigui la
correcta.

COM OBTENIR EL CERTIFICAT IDCAT MÒBIL

https://idcatmobil.seu.cat

COM TRAMITAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
Ciutadans | Empreses

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca
Tràmits per fets vitals
Tràmits per temes
Sol·licitud d ajut econòmic/declaració responsable i autorització de consulta de
dades per a activitats de vacances d estiu 2020 per a infants i adolescents.
Pas 1

Pas2

Pas3

Pas 4

Consultes

Pas 1 Seleccioneu una opció:

Consultes i incidències

Sol·licitud d'ajut econòmic/declaració responsable i autorització de consulta de dades per a
activitats de vacances d’estiu 2020 per a infants i adolescents.
Annexar d.ocumentació a una sol·licitud d'ajut econòmic/declaració responsable i autorització de
consulta de dades per a activitats de vacances d’estiu 2020 per a infants i adolescents

Sol·licitud d'ajut econòmic/
declaració responsable i
autorització de consulta de dades
per a activitats de vacances d estiu
2020 per a infants i adolescents.

Veure la descripció
d'aquest tràmit

Annexar documentació a una
sol·licitud d'ajut econòmic/
declaració responsable i
autorització de consulta de dades
per a activitats de vacances d estiu
2020 per a infants i adolescents

Nom de la via:

Cercar carrer

Número:

Bloc:

Pis:

Porta:

Escala:

Codi Postal:

COM TRAMITAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
Dades de contacte

Ciutadans | Empreses

Tràmits per fets vitals

Correu electrònic *:

Tràmits per temes

Sol·licitud d ajut econòmic/declaració responsable i autorització de consulta de
dades per a activitats de vacances d estiu 2020 per a infants i adolescents.
Pas 1

Pas 2

Pas 4

Pas 3

Correu electrònic *:
Veure la descripció
d'aquest tràmit
Telèfon Mòbil *:

ConsultesDades de L infant o adolescent:

Pas 2 Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

Nom *:

Joan

1er cognom *:

Sanz

Consultes i incidències

Tots els camps marcats amb asterisc(*) són obligatoris

2on cognom:

dd

Data de Naixement*

mm

yyyy

Dades de la persona interesada
Nom *:

Albert

1er cognom *:

Sanz

masculí

Gènere *:

La referència de
les Dades de
l’activitat, serà
validat contra una
llista de valors

Certificat de discapacitat *:
Sí:

2on cognom:

No:

Dades de l activitat

Document d’identificació

Referència *:

Tipus *:

DNI

Nùmero *:

012345678B

020050FBSEAC0002

Continuar

Adreça

Client

Tipus de via:
Nom de la via:

Cercar carrer

Número:

Bloc:

Pis:

Porta:

Codi Postal:
Dades de contacte

Correu electrònic *:
Correu electrònic *:

Telèfon Mòbil *:

Dades de L infant o adolescent:
Nom *:

Joan

1er cognom *:

Sanz

Escala:

Projecte

Ajuntament de Barcelona
Portal de Tràmits

Document
Data

N/D Pàgina
26/08/20

5

Pas 1 Dades Sol·licitant
Formulari 1

Document d’identificació

Tràmits per fets vitals

DNI

Tipus *:

Tràmits per temes

Sol·licitud d ajut econòmic/declaració responsable i autorització de consulta de
dades per a activitats de vacances d estiu 2020 per a infants i adolescents.

012345678B
Nùmero *:
Veure la descripció
Certificat de discapacitat *:
d'aquest tràmit
No:
Sí:
Estàs obligat a fer la declaració de la renda per l’exercici 2019?

COM TRAMITAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
Pas 2

Pas 1

Pas 4

Pas 3

Sí:

Pas 2 Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

Consultes

No:

Autoritzo a l’Ajuntament de Barcelona la sol·licitud de les dades fiscals per Internet a
Consultes
l’Agència
Tributàriai incidències
Sí:

Tots els camps marcats amb asterisc(*) són obligatoris

Nucli de convivència

No:

Ingressos nets anuals:

25.000

Seleccionar

Membre 2

Sí:

Família monoparental:

No:

Seleccionar

Membre 1

Albert

Nom *:

Sanz
1er cognom *:Es mostraran

sempre l’opció

Nom *:

Marta

1er cognom *:

Sanchez

2on cognom:
d’afegir fins a 4

membres al nucli dd
de convivència

Data de Naixement*

2on cognom:
dd

mm

yyyy

Document d’identificació

Tipus *:

DNI

012345678B

Tipus *:

DNI

Nùmero *:

Nùmero *:

012345678B

Certificat de discapacitat *:
No:
Sí:

No:
Sí:
Estàs obligat a fer la declaració de la renda per l’exercici 2019?
No:

Autoritzo a l’Ajuntament de Barcelona la sol·licitud de les dades fiscals per Internet a
l’Agència Tributària
Sí:

No:

Ingressos nets anuals:

yyyy

25.000

Seleccionar

Membre 2

El camp
d’ingressos nets
anuals, apareix
sempre i quan es
seleccioni que no
s'està obligat a fer
la declaració de la
renda o bé, està
obligat però no
s’autoritza la
sol·licitud a
l’Agència
Tributària

Estàs obligat a fer la declaració de la renda per l’exercici 2019?

Certificat de discapacitat *:

Sí:

mm

Document d’identificació

Data de Naixement*

Textos pendents
a de definir

Sí:

Textos pendents
No:

Sí:

No:

a de definir
Autoritzo a l’Ajuntament
de Barcelona la sol·licitud de les dades fiscals per Internet a
l’Agència Tributària

El camp

D acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en tramitar aquesta sol·licitud, consentiu que les vostres
d’ingressos nets
dades personals seran tractades per a les empreses Consell de l Esport Escolar (CEEB) amb CIF G08916991, Itik
anuals, apareix
Consultoria S.L. amb CIF B64409386 i Qualytel Teleservices, S.A.U. amb CIF A82112665, com a ‘encarregades del
i quan
tractament per sempre
a la gestió pròpia
dees
la tramitació de la subvenció esportiva, i sempre sota les directrius de..
Continuar
seleccioni que no

Text informatiu
pendent de definir

s'està obligat a fer
la declaració
de la Document
N/D Pàgina
Client
Ajuntament
de Barcelona
Pas 2 Dades Nucli de convivència
renda o bé, està
Sanz
Formulari 2
1er cognom *:
6
obligat
però
no
Projecte
Portal de Tràmits Data
26/08/20
s’autoritza
la a la consulta de les dades físicals per Internet a l’Agència
Si la situació
laboral ha canviat respecte l’exercici fiscal 2019, NO atuoritzi a l’Ajuntament de
Barcelona
2on cognom:
sol·licitud a
yyyyde que disposa actualment
l’Agència
Tributària
indiqui
els ingresosddnetsmm
anuals
Data ide
Naixement*
Tributària
Nom *:

Albert

Document d’identificació

Tipus *:

DNI

Nùmero *:

012345678B

Certificat de discapacitat *:
No:
Sí:
Estàs obligat a fer la declaració de la renda per l’exercici 2019?

Dades nucli de convivència
Família monoparental:

Si

Membre 1
Nom, Cognoms:

Marta Sanchez Verdu

COM TRAMITAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

Ciutadans | Empreses

Tràmits per fets vitals

Pas 2

Tràmits per temes

12/04/1980

Tràmits per fets vitals

No

Tràmits per temes

Estàs obligat a fer la declaració
Si
ajut econòmic/declaració
responsable i autorització de consulta
Veure
descripció
deSol·licitud
la la
renda
perdl’exercici
2019?
d'aquest
dadestràmit
per
activitats de vacances
Ingressos
netsaanuals:
2 .000 d estiu 2020 per a infants i adolescents.

Pas 4

Pas 33

12345678Z

Ciutadans
| Empreses
Data
de Naixement

Certificat de discapacitat :

Sol·licitud d ajut econòmic/declaració responsable i autorització de consulta de
dades per a activitats de vacances d estiu 2020 per a infants i adolescents.
Pas 1

NIF:

Membre
Pas 1 2
Pas 2
Consultes
Nom, Cognoms:

Consultes

Albert Sanz Gil
012345678B

Data de Naixement

02/02/1980

Certificat de discapacitat :

No

Confirmació de les dades

Annexar documentació

Veure la descripció
d'aquest tràmit

Pas
Pas 4

Pas 3

Pas 4 NIF:
Consultes
i incidències
Confirmeu
les dades.

Pas 3 Annexeu la documentació i confirmeu les dades.

de

Consultes i incidències

EstàsConfirmeu
obligat a fer
la declaració
No
si la
informació és correcta
:
de la renda per l’exercici 2019?

Annexeu la documentació requerida

Ciutadans | Empreses

El pas d’annexar

Annexar documentació

Total Ingressos
:
.000
Tràmits
perde
fets
documentació,
Dades
la vitals
sol·licitudTràmits per2 temes

Tipus document:

Sol·licitud
ajut
econòmic/declaració responsable i autorització de consulta de
Dadesd
del
apareixerà,
totsol·licitant
i
dades
per
a
activitats
de vacances d estiu 2020 per a infants i adolescents.
que no serà

Modificar Informació

sempre

Seleccioneu

Adjunteu la
documentació:

Navega...

Nom, Cognoms:

No s’ha seleccionat

Annexar

Client
Projecte

obligatori annexar
NIF:
Ajuntament
de Barcelona
cap document

Albert Sanz Gil
12345678Z

El número de referència del tràmit és:

Barcelona

MCI5892-1

Página 1 / 1 Consultes i incid

albert.sanz@xxxx.es

Adreça electrònica:
Telèfon:

11111111

Telèfon Mòbil:

666777888

Imprimiu els documents resultats

Documents annexats

Dades
de l’infant ode
adolescent
Justificant
Registre

Tipus

Arxius que s’han d’enviar

Extensió

NIF

Document

pdf

NIF

Document 2

pdf

Esborrar

Nom, Cognoms:

Joan Sanz Sanchez

Data de Naixement

12/04/2015

El document
generat mitjançant aquest servei és un document vàlid per a la seva presentació
Dades nucli de convivència
Per poder visualitzar el document resultant necessiteu tenir el programa Acrobat Reader .
Família monoparental:

Si

Membre 1

Només caldrà annexar documentació en casos que
de convivencia o pactes econòmics.

Veure la descripc
d'aquest tràmit

N/D Pàgina
Document
Pas 1 EfectesConsultes
de Barem
Heu
enviat correctament
laDiagonal
sol·licitud
Av.
221, Entresol 1º9995892-1
Domicili:
Formulari
3
de referència de registre:
8
Portal de Tràmits Data 08010, L’Hospitalet
26/08/20 El número
Dades contacte

Aporteu la documentació addicional que considereu oportuna, en format PDF, JPG, TIF, amb mida de
com a màxim 5MB per arxiu

Confirmació

Al prémer el botó
confirmar,
s’iniciarà de form
transparent per
l’usuari la
signatura amb
segell d’organ.

Nom, Cognoms:
Sanchez Verdu
el tutor legal hagi d’aportar el certificat
de guarda i en casosMarta
de separació
o divorci que calgui justifcar nuclis
NIF:

12345678Z

Data de Naixement

12/04/1980

Certificat de discapacitat :

No

Estàs obligat a fer la declaració
Texte a definir….
de la renda per l’exercici 2019?

Si

Recordeu que el tràmit finatlizarà quan

:

COM ANNEXAR DOCUMENTACIÓ A LA SOL·LICITUD PRESENTADA
Ciutadans | Empreses

Tràmits per fets vitals

Tràmits per temes

Sol·licitud d ajut econòmic/declaració responsable i autorització de consulta de
dades per a activitats de vacances d estiu 2020 per a infants i adolescents.
Pas 1

Pas2

Pas3

Pas 4

Consultes

Pas 1 Seleccioneu una opció:

Consultes i incidències

Sol·licitud d'ajut econòmic/declaració responsable i autorització de consulta de dades per a
activitats de vacances d’estiu 2020 per a infants i adolescents.
Annexar d.ocumentació a una sol·licitud d'ajut econòmic/declaració responsable i autorització de
consulta de dades per a activitats de vacances d’estiu 2020 per a infants i adolescents

Sol·licitud d'ajut econòmic/
declaració responsable i
autorització de consulta de dades
per a activitats de vacances d estiu
2020 per a infants i adolescents.

Veure la descripció
d'aquest tràmit

Annexar documentació a una
sol·licitud d'ajut econòmic/
declaració responsable i
autorització de consulta de dades
per a activitats de vacances d estiu
2020 per a infants i adolescents

Sol·licitud d ajut econòmic/declaració responsable i autorització de consulta de
dades per a activitats de vacances d estiu 2020 per a infants i adolescents.
Pas 1

Pas 4

Pas 33

Pas 2

Consultes

Pas 3 Annexeu la documentació i confirmeu les dades.

COM ANNEXAR DOCUMENTACIÓ A LA SOL·LICITUD PRESENTADA
Annexar documentació
Tràmits per fets
vitals la documentació
Tràmits per requerida
temes
Annexeu

Tràmits per temes

Sol·licitud d ajut econòmic/declaració responsable i autorització de consulta de
dades per a activitats de vacances d estiu 2020 per a infants i adolescents.
Pas 1

Pas 2

Consultes i incidè

Ciutadans | Empreses

Ciutadans | Empreses

Tràmits per fets vitals

Veure la descripció
d'aquest tràmit

Pas 3

Sol·licitud
d ajut econòmic/declaració responsable i autorització de consulta de
Veure la descripció
dades
per
a
de vacances d estiu 2020 per a infants i adolescents.
d'aquest tràmitactivitats
Annexar documentació
Pas 1

Pas 4

Pas 2

Pas 4

Pas 33

Consultes Tipus document: Seleccioneu
Pas 3 Consulteslai documentació
incidències
Annexeu
Adjunteu la i confirmeu les dades.

Pas 2 Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

Navega...

documentació:

Consulte

Consultes i
No s’ha seleccionat

Annexar

Annexar documentació

Tots els camps marcats amb asterisc(*) són obligatoris

Aporteu la documentació addicional que considereu oportuna, en format PDF, JPG, TIF, amb mida de
com a màxim 5MB per arxiu

Annexeu la documentació requerida

Dades del tràmit
Número identificadir de la
consulta *:

Documents annexats

-

Annexar documentació
Tipus

Tipus document:
NIF

Arxius que s’han d’enviar
Document
Seleccioneu

NIF

Continuar

Document 2

Adjunteu la
documentació:

Navega...

Extensió

Esborrar

pdf
pdf

No s’ha seleccionat

Annexar

Aporteu la documentació addicional que considereu oportuna, en format PDF, JPG, TIF, amb mida de
com a màxim 5MB per arxiu
Documents annexats

Tipus

Veure la des
d'aquest tràm

Arxius que s’han d’enviar

Extensió

NIF

Document

pdf

NIF

Document 2

pdf

Esborrar

Enrere

Continuar

COM ANNEXAR DOCUMENTACIÓ A LA SOL·LICITUD PRESENTADA
Ciutadans | Empreses

Tràmits per fets vitals

Ciutadans | Empreses

Tràmits per temes

Tràmits per fets vitals

Sol·licitud d ajut econòmic/declaració responsable i autorització de consulta de
dades per a activitats de vacances d estiu 2020 per a infants i adolescents.
Pas 1

Pas 33

Pas 2

Pas 4

Sol·licitud
d ajut econòmic/declaració responsable i autorització de consulta
Veure
la descripció
d'aquest
tràmit
dades
per a activitats de vacances d estiu 2020 per a infants i adolescents.
Consultes
Heu enviat

Pas 4 Confirmeu les dades.

Tràmits per temes

correctament la sol·licitud

Consultes i incidències

Confirmació de les dades

El número de referència del tràmit és:
9995892-1
El número de referència de registre:
MCI5892-1

Imprimiu els documents resultats

Confirmeu si la informació és correcta :

Justificant de Registre
Documents Annexats
Tipus

Arxius que s’han d’enviar

Extensió

NIF

Document

pdf

NIF

Document 2

pdf

El document generat mitjançant aquest servei és un document vàlid per a la seva presentació
Per poder visualitzar el document resultant necessiteu tenir el programa Acrobat Reader .

Modificar Informació

Confirmació

Recordeu que el tràmit finatlizarà quan
Al prémer el botó
confirmar,
Texte a definir….
s’iniciarà de forma
transparent per
l’usuari la
signatura amb
Vull...
segell
d’organ.
Fer un tràmit com aquest

Anar a l’inici de Tràmits on-line

Consulteu l estat del tràmit
Podeu consultar l’estat del tràmit mitjançant :
>> La carpeta del ciutadà

:

de

Veure la descripció
d'aquest tràmit

Consultes

Consultes i incidènc

COM ES RESOL EL PROCEDIMENT

LA SOL·LICITUD DE “NOM INFANT” HA ESTAT APROVADA PER UN IMPORT
DE “IMPORT SUBVENCIONAT” €. CONTACTI AMB L’ENTITAT PER A LA
FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ I L’AJUSTAMENT DE LES QUOTES.

LA SOL·LICITUD DE “NOM INFANT” HA ESTAT DENEGADA PER ”MOTIU DE
DENEGACIÓ”.

Una vegada es comunica la resolució de la sol·licitud de subvenció, podeu presentar una al·legació en cas que n’estigueu en desacord. EL PROCEDIMENT D’AL·LEGACIONS
ÉS EL SEGÜENT:

COM PRESENTAR UNA AL·LEGACIÓ

A)

TRUCANT AL 010.

B)

SEU ELECTRÒNICA. ATENCIÓ EN LÍNIA:
https://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta

COM PRESENTAR UNA AL·LEGACIÓ
*NO CONFORME SUBVENCIÓ REBUDA

Per qualsevol altre dubte sobre el procediment de petició de subvencions d’esport fora
d’horari lectiu, adrecis a l’entitat esportiva on vol inscriure el seu fill/a.

MOLTES GRÀCIES!

