
 
  
 
 
 
 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS SOCIALS: 
  

LLIBRES DE TEXT, MATERIAL ESCOLAR, CURRICULAR I DIGITAL  CURS 2019-2020 
            ACTIVITATS D’ESTIU 2019 
 
OFICINES MUNICIPALS ON S’HAN DE PRESENTAR LES SOL·LICITUDS 
 
 
Oficina d’Atenció Ciutadana Sant Celoni (Carrer Campins, 24. Edifici El Safareig) 
 
AJUTS SOCIALS DE LLIBRES DE TEXT, MATERIAL ESCOLAR, CURRICULAR I DIGITAL: 
 
QUAN: de dilluns 1 al 12 d’abril de 2019 
 
AJUTS D’ACTIVITATS D’ESTIU  
 
QUAN: del 23 al 30 d’abril de 2019 
 
 
HORARI: matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h i dilluns a la tarda de 17 a 19 h 
 
 
 
Oficina d’Atenció Ciutadana La Batllòria (Carrer Breda, 1. Edifici Unió Batllorienca) 
 
AJUTS SOCIALS DE LLIBRES DE TEXT, MATERIAL ESCOLAR, CURRICULAR I DIGITAL: 
 
QUAN: de dilluns 1 al 12 d’abril de 2019 
 
AJUTS D’ACTIVITATS D’ESTIU  
 
QUAN: del 23 al 30 d’abril de 2019 
 
 
HORARI:  matins dilluns, dimarts i dijous de 10 a 13 h 
 
 
 
REQUISITS: 
 

− Estar matriculat en un centre sufragat amb fons públic de Sant Celoni, La Batllòria o l’Institut Escola 
La Tordera 

− Cursar els nivells educatius de P3 a 4t d’ESO ambdós inclosos. 
− Estar al corrent de les obligacions tributaries per poder rebre subvencions públiques. 
− En el cas dels ajuts de llibres, En cas d’haver obtingut ajut l’any passat, s’han de tornar els llibres a 

partir de 3r de primària, al finalitzar el curs actual a l’escola i haver pagat la part restant de l’import 
no becat. 

− En el cas dels ajuts d’activitats d’estiu, inscriure’ls en algun casal de la guia d’estiu 2019.(Es pot 
consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Celoni,  www.santceloni.cat a partir del 15 d’abril) 

 
 
   
 
     

http://www.santceloni.cat/


 
  
 

 
Documentació a aportar amb la sol·licitud d’ajut d’activitats d’estiu i/o ajut de llibres  
 

 
La sol·licitud d’ajut social s’ha de presentar degudament emplenada i signada per tots els membres de la 
unitat familiar. 
 
Aquestes persones autoritzen a l’Ajuntament de Sant Celoni a sol·licitar al Consorci d’Administració Oberta 
de Catalunya i de l’Agència Tributària les dades de caràcter tributari i/o social necessàries per al 
reconeixement, seguiment i control de la sol·licitud de prestació. 
 
La sol·licitud s’ha de presentar a les Oficines d’Atenció ciutadana (Sant Celoni i La Batllòria) dins el termini 
i l’horari establert, no s’acceptaran sol·licituds fora termini. 
 
Documentació social i/o econòmica a aportar segons les causes específiques (original i fotocòpia) 

 
− Autorització de tots els membres de la unitat de convivència a l’Administració Oberta de Catalunya i 

a l’Agència tributària. 
− DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. Si no en disposen certificat de naixement  o 

Llibre de família 
− Rebut de lloguer o de préstec hipotecari actual (darrer rebut pagat) 
− En cas de representació legal i/o acolliment de menor, bé sigui beneficiari o no de l’ajut, 

documentació acreditativa d’aquest fet. 
− En cas de separació legal o divorci, la resolució judicial o conveni regulador. 
− En cas d’inclompliment de l’obligació del pagament de la pensió d’aliments, la denúncia de 

l’incompliment 
− En cas de separació amb règim de custòdia compartida, es sol.licitarà l’autorització del pare, mare 

o tutor legal per accedir a les dades de caràcter tributari. 
− En cas que tots els membres de la unitat de convivència estiguin a l’atur, el certificat SEPE 

 
Criteris econòmics per establir la quantia dels ajuts 
 
L’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), establert anualment a la Llei de pressupostos Generals de la 
Generalitat de Catalunya, determina la capacitat econòmica dels sol·licitants. 
  
 
 
 

Composició Unitat 
de Convivència IRSC 2019 

Situació econòmica segons l’IRSC 
30% de l’ajut 50% de l’ajut 70% de l’ajut 

Ingressos entre el 100% i 
el 66,6% de l’IRSC 

Ingressos entre el 66,6% i 
el 33,3% de l’IRSC 

Ingressos inferiors al 
33,3% de l’IRSC 

Un membre 569,12 € De 569,12 € a 379,04 € De 379,03 € a 189,52€ De 189,51 €  a 0 € 
Dos membres 739,86 € De 739,86 € a 492,75 € De 492,74 € a 246,38€ De 246,37 € a 0 € 
Tres membres 910,59 € De 910,59 € a 606,46 € De 606,45 € a 303,23€ De 303,22 € a 0 € 
Quatre membres 1.081,33 € De 1.081,33 € a 720,17 € De 720,16 € a 360,09€ De 360,08 € a 0 € 
Cinc membres 1.252,06 € De 1.252,06 € a 833,88 € De 833,87 € a 416,94€ De 416,93 € a 0 € 
Sis membres o més 1.422,80 € De 1.422,80 € a 947,59€ De 947,58 € a 473,80€ De 473,79 € a 0 € 

 
 
MÉS INFORMACIÓ:  
 
Àrea de Cultura i Educació 
Edifici Rectoria Vella. Passeig de la Rectoria Vella, s/n 
Telèfon:  93 864 12 13  
a/e: educacio@santceloni.cat 
 

IRSC: ingressos de tots els membres de la unitat familiar – lloguer (569,12 €) hipoteca (fins un màxim de 853,68 €) 


