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AJUTS PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019-20 
 

L’Ajuntament obre una convocatòria d’ajuts per a activitats extraescolars per a infants i 
joves empadronats a Montornès, nascuts entre els anys 2005 i el 2016 (ambdós inclosos), 
és a dir de 3 a 12 anys amb l’objectiu que ningú en quedi exclòs per motius econòmics o 
socials.  

 
Qui pot sol·licitar l’ajut? 
 
Famílies que estiguin per sota un llindar determinat de renda: 
 
3 membres 29.043,36 € 
4 membres 32.270,40 € 
5 membres 35.497,44 € 
6 membres 38.724,48 € 
7 membres 41.951,52 € 
8 membres 45.178,56 € 
 
Per a quines activitats? 
 
Extraescolars de les AMPA dels centres de primària. Només es donarà ajut per a una 
activitat per a cada infant. 
 
Quins criteris es tindran en compte? 
 
� Puntuació econòmica en base a la renda familiar associada al nombre de membres de 

la unitat familiar. 
� Puntuació social en base a la valoració de serveis socials. 
� Puntuació addicional: tipologia de família i situació de discapacitat. 
 
 
Què necessito per tramitar l’ajut? 
 
Presentar la sol·licitud a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) dins del seu horari de 
funcionament. El termini de presentació de sol·licituds és del 29  d’agost al 27 de 
setembre, ambdós inclosos.  
 
Explica’m la sol·licitud 
 
1. Identifica els progenitors, pare i/o mare, o els tutors legals del/s menor/s. 
2. Identifica el/s nom/s menor/s pel/s qual/s es sol·licita l’ajut, la data de naixement, el curs 
i el centre educatiu. 
3. Identifica l’activitat extraescolar per la qual es sol·licita l’ajut: únicament es podrà 
sol·licitar una activitat per infant. 
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4. Declara la situació de la unitat familiar: ingressos totals de la unitat familiar, nombre i 
nom dels membres.  
5. Marca compromisos i autoritzacions: 
- Compromís d’assistència i de fer front al pagament que correspongui. 
- Autorització a l’Ajuntament a fer el pagament de l’import directament a l’AMPA en cas de 
concessió. 
6. Documentació a presentar: 

- En cas de no disposar de declaració o certificat de renda cal presentar justificants 
d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. 

- En cas de separació o divorci dels progenitors amb custòdia compartida: original 
de la sentència judicial de separació o divorci. 

- En cas que la persona sol·licitant i les persones que formen part de la unitat 
familiar majors de 16 anys no autoritzin a l’ajuntament a la realització de consultes 
interadministratives caldrà aportar: 

o Document d’identitat 
o Certificat de renda 
o Títol família nombrosa 
o Títol família monoparental 
o Nivell i grau de discapacitat 
o Certificat de convivència 

 
En cas d’autoritzar l’ajuntament per a la consulta d’aquestes dades no caldrà 
aportar documentació . 

 
Com funcionarà 

 
� Un cop valorades les sol·licituds l’Ajuntament publicarà la llista amb l’import concedit o 

si ha estat denegat a la seu electrònica i al tauler d'informació de l'Ajuntament. 
S’atorgarà un percentatge d’ajut en funció de la puntuació. 

� També es notificarà l’ajut sol·licitat amb una comunicació per escrit a l’adreça 
introduïda a la sol·licitud. 

� Si t’han concedit un ajut hauràs de presentar la notificació de l’ajut a l’AMPA en el 
moment de la inscripció a les activitats extraescolars (fins al  15 d’octubre de 2019) . 
La no formalització de la inscripció en els terminis establerts suposarà la renúncia 
explícita de l’ajut concedit.  

� Si en el moment de fer la preinscripció, encara no s’han resolt l’atorgament de beques, 
l’AMPA et pot reservar la plaça pendent de saber si finalment la formalitza. 

� Hauràs d’abonar la part que no cobreixi l’ajut en els terminis establerts i acordats amb 
les AMPA.  

 
 
Per a més informació: consulteu les bases a la web municipal o poseu-vos en contacte 
amb el departament d’Educació: C/La Pau, 10. Tel. 93 566 70 04. 


