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BASES ACTIVA'T FAMÍLIES 2021 
 
 
PRESENTACIÓ I DEFINICIÓ 
 
Activa't Famílies és un programa d'ajudes que naix amb la finalitat d'evitar que 
cap menor d'edat abandone o no s'inicie, en la pràctica esportiva per raons 
econòmiques.  
 
L'objectiu principal del programa Activa't Famílies és ajudar les famílies a afrontar 
la totalitat o part de les despeses que comporta la pràctica esportiva federada 
dels seus fill/as menors d'edat. Aquesta ajuda es destinarà a sufragar la quota 
anual del club esportiu al qual pertanguen.  
Activa't Famílies és una iniciativa promoguda per la Fundació Trinidad Alfonso 
(d'ara en avant la Fundació), entitat sense ànim de lucre que té la missió 
d'impulsar accions socials que satisfacen al màxim nombre de beneficiaris, 
utilitzant l'esport com a exemple i com a manera d'irradiar el model i els valors 
de la Cultura de l'Esforç.  
 
Si bé el projecte serà gestionat de manera directa per la Fundació, aquesta es 
recolzarà en les federacions esportives valencianes i en els clubs als quals 
pertanguen les famílies beneficiàries per a poder gestionar-ho. 
 
OBJECTE  
 
L'objecte de les presents bases és regular les ajudes econòmiques concedides per 
la Fundació Trinidad Alfonso a través del programa Activa't Famílies per a la 
temporada 2021-2022. 
 
DESTINATARIS I REQUISITS PER A SOL·LICITAR LES AJUDES 
 
La iniciativa Activa't Famílies està dirigida a famílies o unitats de convivència amb 
esportistes nascuts en la Comunitat Valenciana a partir de l'1 de gener de 2004 
que complisquen amb, almenys, un dels següents requisits:  
 
a. Reben la Renda Valenciana d'Inclusió.  
b. Són beneficiaris de la Beca menjador de la Generalitat (en cas que l'esportista 
curse l'ESO o Batxiller en centre sense possibilitat de sol·licitar beca menjador, 
podrà acollir-se a l'ajuda si algun germà/a és beneficiari de la Beca menjador de 
la Generalitat).  
c. Tots dos progenitors, o un d'ells (només en cas de família monoparental) estan 
en atur, afectats per ERTO o reben la prestació per cessament d'activitat i treball 
per compte propi. 
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Una vegada assignades les ajudes als sol·licitants que complisquen amb els 
requisits anteriors i sempre que quede bossa econòmica, s'estudiaran les 
sol·licituds rebudes d'esportistes que hagen presentat documentació acreditant 
ser  
 
beneficiaris d'ajudes municipals, en la mateixa línia que les esmentades 
anteriorment, la finalitat de les quals siga garantir el dret a la inclusió de les seues 
unitats de convivència en situació, o en risc, d'exclusió social per renda insuficient. 
 
CRITERIS DE LES AJUDES: 
 
Independentment del club i federació a la qual pertanga el sol·licitant, s'estableix 
una ajuda màxima de 150€ a l'any per esportista (en el cas de tindre l'esportista 
una quota anual amb el club menor de 150€ a l'any, s'ajustarà l'ajuda a la quantia 
d'aquesta quota).  
 
Els clubs han de comprometre's a no cobrar als esportistes per endavant l'import 
de l'ajuda sol·licitada a la Fundació per a simplificar econòmicament el procés. Per 
a les famílies, l'únic interlocutor és el club. Per al club, l'únic interlocutor és la 
federació. La Fundació només atendrà les consultes de les federacions 
corresponents. 
 
PROCÉS D'ACTIVA'T FAMÍLIES: 
 
Els clubs informen les famílies.  
La família sol·licita l'ajuda. Dos períodes:  
Primer període: 15 de setembre al 15 d'octubre de 2021.  
Segon període: 15 novembre 2021 al 9 de gener de 2022. 
 
Cada club notifica a la seua federació els esportistes que estan en aquestes 
circumstàncies amb el document justificatiu corresponent. 
Primer període: 1 al 30 d'octubre 2021.  
Segon període: 10 al 14 de gener 2022. 
 
La federació trasllada llistat resum no nominatiu a la Fundació a través de la 
nostra plataforma. 
Primer període: 15 d'octubre al 12 de novembre 2021.  
Segon període: 15 al 28 de gener 2022.  
 
La Fundació assigna una quantitat econòmica a cada club que trasllada a la 
federació perquè puga gestionar la seua bossa. 
Primer període: novembre de 2021.  
Segon període: febrer de 2022.  
El club justifica que l'ajuda se li ha aplicat al beneficiari via descompte. 

 
 

València, setembre de 2021 


