
 
 

 
 

AJUTS ECONÒMICS PER A LES FAMÍLIES.  

- l’Ajuntament de Barcelona activa un sistema d’ajuts econòmics adreçat als nuclis de convivència empadronats a la 
ciutat i que puguin justificar la necessitat d’un suport econòmic.  
 

- Aquests ajuts, es donaran en base al crèdit municipal disponible, què per l’ actual edició és de 3.450.000€ 
 

- L’Ajuntament  becarà un màxim d’una activitat per nen/a amb un màxim de 10 dies per a  Casals d’estiu i esportius. 
(2 setmanes de Casal).  
 

- L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) estarà en funció de la renda personal anual del nucli de 
convivència. 

 

Dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres 
del nucli de convivència. Un membre del nucli de convivència amb 
discapacitat compta com a dos, i en el cas de les famílies monoparentals 
que ho justifiquin documentalment l’adult referent també comptarà per 
dos . 

 

 

 



 
 

 
 

DATES D’INSCRIPCIÓ PER SOL·LICITANTS D’AJUTS ECONÒMICS  

27 d'abril 
al 15 de 

Maig 

• Sol·licitud d'ajut econòmic / Entrega formulari a la OAC. 

30 de Maig
• Llistat provisionals de beneficiaris d'ajut econòmic.  

31 de Maig 
a 14 de 

juny

• Període de reclamacions d'ajunts econòmics

21 de juny
• Llistat definitiu de beneficiaris d'ajut econòmic



 
 

 
 

 

MONITORATGE DE SUPORT PER A LA INCLUSIÓ 

- L’entitat organitzadora de l’activitat podrà sol·licitar a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) el 
reforç de l’equip de monitors, per atendre aquells infants que per la seva discapacitat presentin especials dificultats 
d'inclusió. 
 

- La sol·licitud la farà l’entitat mitjançant el formulari F7 que s’haurà de presentar degudament complimentat per la 
família i la pròpia entitat a la tècnica de l’ IMPD de cada districte on es desenvolupa l’ activitat. 
 

- Requisits per ser atorgat el monitor/a de suport:  
• Residir i estar empadronat a la ciutat de Barcelona. 
• Aportar el certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones 

amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya  
• Es podran valorar sol·licituds d’infants de 0 a 6 anys que aportin el dictamen acreditatiu de les Necessitats 

Educatives Especials emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) o per professionals del 
CDIAP/EIPI/EANE o CSMIJ. 


