Curs 2017-2018
Ajuts per a sortides i llibres escolars
L'Ajuntament ofereix a les famílies empadronades a Sant Feliu amb fills i filles escolaritzats a la ciutat ajuts
econòmics destinats a subvencionar els llibres i les sortides escolars obligatòries pel curs 2017-2018. Amb
aquestes mesures, l'equip de govern vol garantir el dret de tothom a l'educació, un dels eixos del Pla de
Rescat Social.

Ajuts per als llibres de text
S’atorga una quantitat fixa en funció del curs escolar de l’infant:
• Educació infantil (P3, P4 i P5): 40 €
• Cicle mitjà i superior (3r, 4t, 5è i 6è): 36 €
• Cicle inicial (1r i 2n): 66 €
• ESO: 100 €
Les ajudes les rebran directament les famílies sol·licitants.

Ajuts per a les sortides escolars obligatòries
S’atorga la quantitat equivalent al 80% del cost de les activitats de mitjana per escola.
Les ajudes les rebrà el centre escolar on assisteix l’alumne a qui se li concedeix l’ajut.

Tant en els ajuts dels llibres com en els de les sortides escolars, la quantitat concedida en cas de separació o
divorci serà del 50% per al progenitor que ho sol·liciti.

Quan i on fer la sol·licitud?
Del 4 al 18 de setembre de 2017, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (pl. Vila, 1), de dilluns a divendres, de 8 a 20 h.

Requisits d’accés
• Pares, mares o tutors, i infants han d’estar empadronats a Sant Feliu.
• Els nens o nenes han d'estar escolaritzats en un centre del municipi.
• Cal complir els requisits econòmics següents, els quals s’han definit prenent com a referència l'Indicador de
Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i el nombre de membres del nucli familiar.
Membres nucli familiar*
2
3
4
5 o més membres

Referenciat a l’IRSC
2 vegades l’IRSC
2,5 vegades l’IRSC
3 vegades l’IRSC
3,5 vegades l’IRSC

Ingressos anuals màxims del nucli familiar
15.935,46 €
19.919,33 €
23.903,19 €
27.887,06 €

* El nucli familiar està integrat pel pare i la mare de l’infant o la persona encarregada de la guarda i custòdia, així com els germans/es solters/es
menors de 25 anys que convisquin al domicili. En cas de separació o divorci es considera membre computable el nou cònjuge o parella de fet.

Documentació a aportar
• Document d’autorització de consulta de dades econòmiques per mitjans electrònics signat per tots els membres
del nucli familiar majors de 16 anys, o documentació que acrediti la situació econòmica segons els paràmetres
establerts (en el cas de sol·licitud dels dos ajuts només caldrà un document d’autorització).
• En cas de progenitors separats o divorciats on hi hagi incompliment del pagament de la pensió d'aliments, caldrà
adjuntar la sentència i/o denúncia corresponent.
• Dades del compte bancari on fer l’ingrés en el cas que procedeixi (ajuts de llibres).

