
 
 

SUBVENCIONS A INFANTS I ADOLESCENTS PER A LA 
PRÀCTICA ESPORTIVA FORA D’HORARI ESCOLAR 

CURS 2020 - 2021 
 
Aquest any tenim moltes novetats, a continuació us donem la informació necessària per a              
poder tramitar les beques extraescolar d’enguany. 
 
❏ Calendari:  

Del 22 de setembre del 2020 fins el 9 d’octubre del 2020 (ambdós inclosos). 
Resolucions: 19 de novembre del 2020. 
 

❏ Qui pot accedir: 
● Infants de 6 a 17 anys. 
● Amb una renta no superior a 9.000€ l’unitat familiar * (Unitat familiar=            

ingressos totals dels membres dividits nombre de persones que         
conviuen) 

● Empadronats a Barcelona, excepte els infants amb necessitats        
especials que estan escolaritzats en un centre determinat per les          
seves necessitats educatives a Barcelona. 
 

❏ Barems econòmics:  
 

0€ - 6.000€ 90% 

6.000,01€ - 7.500€ 60% 

7.500,01€ - 9.000€ 30% 

 
 

❏ Demana la BECA en 2 passos fàcils: telemàtic. 
 
1. Contacte amb l'entitat 

● Realitzar inscripció a través del web de VALORS.        
https://inscripcions.somvalors.com 

● Demanar REFERÈNCIA de la beca a: bcombarro@somvalors.com o        
al coordinador/a del centre escolar. 
 

2. Tràmit per sol·licitar la beca:  
● Alta CERTIFICAT IDCAT MÒBIL : https://idcatmobil.seu.cat 
● Sol·licitut de subvenció:  
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http://www.plaesportescolarbcn.cat (haurà un boto al web a partir del         
22 de setembre). 
 

  Atenció!!! 
Si la situació laboral ha canviat respecte l’exercici fiscal 2019, NO autoritza a             
l’Ajuntament de Barcelona a la consulta de les dades fiscals per Internet a             
l’Agència 
Tributària i indiqui els ingresos nets anuals de que disposa actualment (2020). 

 
 3. Resolució es rebrà un SMS. 
 4. Reclamacions: 

Del 19 de novembre al 2020 a 4 de desembre del 2020. 
● Trucant al 010. 
● Al web: http://www.plaesportescolarbcn.cat (haurà un boto al web a         

partir del novembre). 
● Seu electrònica, atenció en línia: 

https://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta 
 

 
❏ Monitor/a de suport: telemàtic. 

La família ha de proporcionar a l’entitat: 
Nom de l’infant, fotocòpia del DNI i el certificat de discapacitat o informe EAP  
a: icasar@somvalors.com 

 
 
❏ Per més informació us podeu adreçar al web: 

 https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions-efhe_302069 
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