Ajuts per a les famílies amb
infants i/o adolescents
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol facilitar que infants i adolescents de la ciutat
puguin gaudir de l’oportunitat de participar en activitats educatives a l’estiu, és per això
que obre una línia de subvencions. Hi ha la possibilitat de subvencionar una activitat
d’estiu per infant/adolescent sempre i quan la família ho sol·liciti i acrediti uns requisits
determinats. Hi ha tres modalitats de subvenció:

		

· tipus 1: per cobrir part del cost de la pròpia activitat de lleure a l’estiu 		
que es triï d’aquest llibret;

		

· tipus 2: per cobrir part del cost del servei de menjador que s’ofereix dins
d’aquesta activitat;
· tipus 3: per a cobrir part del monitoratge de suport per a aquelles participants
amb diversitat funcional.
A partir del 4 de maig es poden demanar subvencions, un cop feta la
preinscripció a l’activitat, presentant el formulari de sol·licitud que trobareu al 		
tràmit i la documentació requerida. Podeu accedir amb certificat digital o bé
si disposeu de telèfon mòbil i DNI o NIE clicant aquí.
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En el cas que aquesta opció no sigui possible, es podrà sol·licitar cita prèvia
(no es podrà atendre sense cita prèvia) mitjançant:
- WhatsApp 681 28 21 66
- Correu electrònic a infancia@vilanova.cat
- Trucant al telèfon 93 814 00 00 extensions 3034, 2544 i 3035 a la Regidoria
d’Infància i Joventut de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
Quan es tingui dia i hora assignat cal adreçar-se al TOC, carrer de Sant
Sebastià, 11.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
A partir del 4 de maig i fins al 12 de juny.

Tota la informació, documentació a presentar, convocatòria i legislació a:

https://www.vilanova.cat/infancia/
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Requisits, condicions i modalitats
Requisits generals per a la sol·licitud de subvencions per a activitats
de lleure a l’estiu adreçades a infants, adolescents i joves		
· Que el pare/mare o tutor legal del beneficiari/a disposi de NIF o NIE vigent.
· Empadronades a Vilanova i la Geltrú llevat dels casos emparats en la Llei
5/2008, de 24 d’abril.
· Que s’inscriguin en una activitat d’educació en el lleure publicada en el
Llibret d’activitats d’estiu editat per l’Ajuntament.
· Que la persona sol·licitant i les altres membres de la unitat de convivència no
tinguin cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat,
pendent de pagament amb l’Ajuntament.
· Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la
Seguretat Social.

Requisits específics per a sol·licitar subvencions de tipus 1, Activitats
de lleure a l’estiu i tipus 2, Menjador de les activitats d’estiu
· Que siguin menors de 18 anys.
· Que les persones que formen part de la unitat de convivència no posseeixin cap
immoble, excepte l’habitatge habitual que inclou una plaça d’aparcament.
· No superar els llindars màxims de renda de la unitat de convivència publicats
en la present convocatòria, llevat dels casos emparats al Títol V de la Llei 14/2010
de 27 de maig, que tindran un tractament especial.
Tipus 1, subvenció per a una sola activitat, amb un import total màxim de 260 €,
amb una durada màxima de 4 setmanes.
Tipus 2, subvenció per a un sol menjador, amb un import màxim de 7,5 €/dia,
amb una durada màxima de 4 setmanes.
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Requisits específics per a sol·licitar subvencions de tipus 3 per a cobrir
part del monitoratge de suport per a infants, adolescents i joves amb
diversitat funcional:
· Que les persones beneficiàries de les subvencions siguin menors de 21 anys.
· Que la persona beneficiària tingui reconegut un grau de diversitat funcional
igual o superior al 33%.
Cal l’autorització de dades personals signada pel pare/mare o tutor legal de
l’infant/jove: per tal que l’Ajuntament coordini la valoració amb el centre educatiu
on assisteix la persona beneficiària per determinar el tipus de suport de
monitoratge i l’adequació de l’activitat d’estiu a les seves necessitats.
Tipus 3, subvenció per a una sola activitat, amb un import màxim per Suport
total: 279 €/setmana i Suport parcial: 180 €/setmana amb una durada màxima de
5 setmanes.
Algunes activitats poden veure’s modificades, ampliades o anul·lades fruit de la
declaració d’estat d’emergència degut a la situació d’excepcionalitat.
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no serà responsable en cap cas de l’anul·lació
o modificació total o parcial tan de les informacions que apareixen al llibret, com
de les pròpies activitats.
Consulteu amb atenció els canals pels quals podeu fer les preinscripcions a les
activitats ja que moltes entitats han prioritzat el procediment en línia.
Així mateix, els terminis o termes de la convocatòria de subvencions que hi estan
associades poden haver de canviar, qualsevol modificació es publicarà a
https://www.vilanova.cat/infancia/
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