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L'Ajuntament, als efectes d’atenció social als infants i joves del municipi, atorga ajuts econòmics a persones 
amb recursos insuficients per a fer front a despeses específiques, de caràcter extraordinari, per facilitar l’accés 
a la realització d’activitats d’estiu i extraescolars amb l’objectiu que ningú en quedi exclòs per motius econòmics 
o de caire social, contribuint a l’eliminació de riscos d’exclusió social, vulnerabilitat, i a la compensació de 
dèficits de suport social. 
 
Per facilitar la tramitació dels ajuts, aquest any 2018 també s’unifica la convocatòria i es presentarà una única 
sol·licitud del 19 de febrer al 23 de març en un únic tràmit. 
 
D’aquesta manera, s’omplirà un únic full de sol·licitud per a ambdues campanyes i, abans de l’estiu, ja es 
coneixeran els ajuts per a la campanya d’estiu i per a la d’activitats extraescolars del proper curs. 
 

Convocatòria conjunta ajuts activitats d’estiu 2018 i extraescolars 2018/19 

SOL·LICITUD ÚNICA DEL 19 DE FEBRER AL 23 DE MARÇ 2018 
 

Qui pot demanar els ajuts? 
 
Edats Estiu Extraescolar 
Nascuts entre el 2000 i el 2015 
(inclosos) 

3 anys complerts abans del 25 
de juny 

Excepcionalment, s’inclou a 
joves nascuts abans del 2000 
quan estiguin cursant ESO, o 
Can Rigol o Disprat Lleure al 
curs 18/19 

 
� Empadronats al Prat de Llobregat 
 
� No tinguin altres ajuts d'aquest Ajuntament 
 
� Rendes de la unitat familiar igual o inferior a: 

 
 
 
 
 
  

En el cas que l' infant beneficiari tingui reconeguda una discapacitat igual o 
superior al 33%, el llindar màxim es multiplicarà per 1,5. 

 
� Tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys han d'estar en possessió del 
corresponent NIF o NIE. 

 
 

Quines activitats se subvencionen? 
 
Els beneficiaris han de dur a terme la seva pràctica en les activitats de les següents entitats 
organitzadores: 
 
Organitzador Estiu Extraescolar 

Ajuntament Cursets de natació 

Cursets de natació 
Escola Municipal de Música 
Activitats de circ 
Tallers de llengua anglesa 

Entitats Guia d’Activitats d’Estiu 2018 
Inscrites al Registre d’Entitats 
de l’Ajuntament 

 
Membres unitat 

familiar 
Llindar màxim per 

sol·licitar beca 
2 20.324€ 
3 24.921€ 
4 28.800€ 
5 32.220€ 
6 35.314€ 
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Altres 
CE Sant Pere i Sant Pau 
AEiG Anton Vilà 
AEiG Conxita Busquets 

AMPA del Prat de Llobregat 
AEE del Prat de Llobregat  

 

 
Quina és la quantitat subvencionada? 
 
   Extraescolars 

  Estiu Escola Municipal  
de Música  

Resta Activitats 

Tram Puntuació Import màxim Percentatge màxim del 
preu d’inscripció 

Import màxim 

1 Fins a 6 punts 50 € 50 % 100 € 
2 De 7 a 10 punts 75 € 65 % 125 € 
3 De 11 a 17 punts 100 € 80 % 175 € 
4 18 ó més punts 150 € 90 % 250 € 

 
 

� Per les activitats de Disprat Lleure l'import de l'ajut que correspongui es duplicarà. 

� Aquests ajuts són incompatibles amb d’altres de l’Ajuntament. 
 
 

Com demanar un ajut? 
 
 
 
DEL 19 DE FEBRER 
AL 23 DE MARÇ 
 

SOL·LICITUD D’AJUT 
Únic full de sol·licitud, tant per a l’estiu 2018 com per activitats extraescolars 
2018/19 

ON PRESENTAR LA 
SOL.LICITUD 

OIAC (Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà) de la Casa de la Vila. 
Horaris: de dilluns a divendres  de 9:00 a 13.30 h i de dilluns a dijous de 
16:30 a 19:00 h 

 
 

ESTIU 2018 

Dimarts 15 maig Publicació de la relació de beneficiaris i imports dels ajuts 

Dilluns 28 maig 
Inici inscripcions a les Activitats d’Estiu 2018  
Tramitació a l’OIAC. 

 
 

EXTRAESCOLARS 
2018/19 

Juny  Publicació de la relació dels beneficiaris i ajuts concedits 

Fins al 19 
d’octubre 

Activitats Escola Municipal de Música:  Inscripció al 
mes de maig 
Escola d’Arts: Inscripció al mes de juny 

Resta d’Activitats: tramitar la inscripció a l’entitat 
organitzadora 

 
 
 


