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NORMATIVA AJUDA ECONÒMICA ORE2022
A qui va dirigit?
Jugadors/es federats nascuts entre el 2008 i el 2015 (inclosos).

Quina ha de ser la situació familiar per ser apte a una ajuda econòmica?
Es becaran a aquelles famílies amb vulnerabilitat econòmica real, segons l’Indicador de
Renda de Su ciència de Catalunya (IRSC), sent més àmplis en els trams d’ajuda.

Quantes places becades existeixen?
Gràcies a la col·laboració de la Fundació Puig-Porret, es tindrà accés a les ajudes,
ns a exhaurir-les, en funció de la renta personal anual de la unitat familiar. Els trams
d’ajuda seran els següents (càlcul anual):

• De 0 a 7.967,73 € —> 90%
• De 7.967,74 a 10.999,99 € —> 60%
• De 11.000,00 a 13.499,99 € —> 30%
• De 13.500,00 a 14.999,99 —> Llista d’espera (20%)
Què és l’IRSC?
La Llei 13/2006, de 27 de Juliol, de prestacions de caràcter econòmic, va establir
aquest indicador de renda de su ciència, que ha de ser xat periòdicament per la Llei
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, per determinar la capacitat econòmica
de les famílies.

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats,
entre el nombre total de membres de la unitat familiar, tenint en compte que un membre
amb discapacitat compta per dos.
Per a l’exercici 2022, el valor de l’IRSC està xat en 569,12€ mensuals i 7.967,73€
anuals.
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—> Llei 13/2006, de 27 de Juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
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Com s’atorgaran?
S’analitzarà cada cas en particular i, si les sol·licituds estan en els paràmetres marcats
per la normativa, s’atorgarà segons el % establert i per ordre d’arribada.

Si no s’entra dins de les especi cacions marcades per la Normativa, però la renda de la
U.F. és inferior a 15.000€ anuals i s’ha fet el pagament inicial de reserva de plaça en el
moment de la inscripció, s’entra en una LLISTA D’ESPERA.
Al nalitzar el plaç de sol·licitud, el 3 de Juny, s’analitzarà cada cas en particular i es
procedirà a valorar la concessió d’una ajuda econòmica del 20%, per ordre d’arribada,
sempre hi quan no s’hagin entregat totes les ajudes econòmiques.

Dates importants

• Obertura sol·licituds: 7 de Març
• Tancament sol·licituds: 3 de Juny *
• Resolució pública: 5 de juny (Publicació a la pàg. web de l’esdeveniment)
* En cas d’atorgar la totalitat de les ajudes econòmiques abans del 3 de Juny, la sol·licitud quedarà tancada,
publicant la informació a la pàgina web de l’esdeveniment.

Documentació per sol·licitar l’Ajuda Econòmica

• Omplir el Formulari de sol·licitud des de la web
• Fotocòpia del DNI del sol·licitant (pare, mare o tutor)
• Fotocòpia del DNI del jugador/a
• Fotocòpia del Llibre de Família, on guri tota la unitat familiar
• Certi cat d’empadronament on aparegui tota la unitat familiar
• Declaració de Renta 2020 o 2021 (completa) de tots els membres de la unitat
familiar que hagin obtingut ingressos

• Si és el cas, Certi cat de discapacitat d’algun component de la unitat familiar
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• Altre documentació per mostrar una situació especí ca (vegeu més avall)
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Documentació SITUACIONS ESPECÍFIQUES

- Si NO presentes la declaració de la renta, és imprescindible presentar els documents
que correspongui:

• En cas de treballador x/ temporal, el full de salari de l’any 2020 (nòmines)
• En el cas de treballadors autònoms, les declaracions trimestrals del 2020
• En el cas de persones en situació d’atur, el certi cat actualitzat de l’O cina
de Treball de la Generalitat (OTG), en què consti si es percep la prestació
d’atur i la seva quantía.

- En el cas de Famílies Monoparentals, es pot acreditar mitjançant el títol corresponent o
demostrant aquesta situació segons el que estableix el Decret 151/2009, de 29 de setembre
de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies (ANNEX).

- En el cas de divorci o separació: Fotocòpia on consti el pacte econòmic.

En el cas de divorci o separació, i no poder acreditar la situació de família monoparental, del
Decret anterior es desprèn que si es rep com a pensió d’aliments menys de 284,56€
mensuals per a cada lla o ll, els rendiments del pare no computaria en la unitat familiar.
En el cas de rebre més de 284,56 € mensuals, s’hauria de presentar la Declaració de Renta
del pare i mare, ja que s’ha de comptar dins de la unitat familiar.
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ANNEX NORMATIVA
—> Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
[…]
Article 14
Unitat familiar i unitat de convivència
Als efectes del que estableix aquesta llei, són unitats familiars I unitats de convivència les
establertes pels articles 2 i 3 de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies.

Article 15
Valoració de la situació de necessitat i indicador de la renda de suficiència
[…]
2. S’estableix l’indicador de renda de su ciència, que ha d’ésser xat periòdicament per la Llei
de pressupostos de la Generalitat.
[…]
4. La quantia de les prestacions establertes en els articles 19.3, 20.5, 21.3 i 23.2 es xa
prenent com a referència l’indicador de renda de su ciència i els ingressos percebuts durant
l’exercici anterior al del reconeixement del dret.

—> Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
[…]
Article 2
Destinataris de les mesures de suport a les famílies
Als efectes d’aquesta Llei i de la normativa que la desplega, són destinataris de les mesures
de suport a les famílies:
a) Els que es regulen mitjançant la Llei 9/1998, del 15 de juliol, del Codi de família, i la
Llei 10/1998, del 15 de juliol, d’unions estables de parella. En tot cas, es garanteix la
no-discriminació dels lls, amb independència de la relació de liació.
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b) Els membres de família nombrosa, d’acord amb la legislació vigent.
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c) Els membres d’una família monoparental, és a dir, una família amb infants menors
que hi conviuen i que depenen econòmicament d’una sola persona.
d) Les famílies amb infants en acolliment o adopció.
e) Les famílies amb persones en situació de dependència.

—> Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
[…]
Article 2
Conceptes
A l’efecte d’aquest Decret, es determina els conceptes següents:
a) Es considera família la formada pels destinataris de les mesures de suport a les famílies
establerts a la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
b) Es considera condició equiparada a la de ll o lla la persona menor tutelada o acollida
preadoptivament o simple amb caràcter permanent o amb durada superior a un any amb
la qual es conviu, i es considera condició equiparada a la de persona progenitora la
persona tutora i la persona acollidora.
c) Es considera persona discapacitada la persona que té reconegut un Grau de
minusvalidesa igual o superior al 33%, i persona incapacitada per treballar la persona que
té reconeguda la discapacitat en un grau equivalent al de la incapacitat permanent
absoluta o gran invalidesa.

Article 4
Condició de família monoparental
4.1.

Les famílies monoparentals són les que estan formades per un o més lls o lles que

compleixen els requisits establerts a l’apartat 3 d’aquest article i que conviuen i depenen
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econòmicament d’una sola persona.
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4.2.

A l’efecte d’aquest Decret es consideren, en tot cas, famílies monoparentals les

següents:
a) Aquella en la qual el pare o la mare, amb lls o lles a càrrec, conviu alhora amb una altre
persona o persones amb cap de les quals té relació matrimonial o d’unió estable de
parella, d’acord amb la legislació civil catalana.
b) Aquella constituïda per una persona vídua o en situació equiparada, amb lls o lles que en
depenguin econòmicament, sense que aquest efecte es tingui en compte la percepció de
pensions de viduïtat o d’orfanesa.
c) Aquella en la qual la persona progenitora que té la guarda dels lls o lles no percep pensió
pels aliments d’ells o elles establerta judicialment o, tot i percebre-la, aquesta és inferior a
la meitat de l’import de l’indicador de renda de su ciència de Catalunya (IRSC) vigent
mensual per cada ll o lla.
d) Aquella en la qual la persona progenitora amb lls o lles a càrrec ha patit violència d’acord
amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
per part de l’altre persona progenitora o convivent.
e) Aquella en la qual la persona progenitora amb lls o lles a càrrec ha patit abandonament
de família per part de l’altre persona progenitora o convivent.
Aquella en la qual una de les persones progenitores convivents hagi estat en situació de
privació de llibertat, d’hospitalització o d’altres causes similars durant un període igual o
superior a un any.
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