
 

                
 
 
Resum de les bases pels criteris per la concessió de les beques destinades a 
activitats educatives en el lleure durant l’estiu i dirigides a infants d’entre 3 i 

16 anys 
 
BENEFICIARIS I REQUISITS  

 
Podrà sol·licitar l’ajut individual de  beques d’estiu per activitats en el lleure donar suport  a les despeses de casals 
d’estiu, campus i colònies a  les famílies dels infants que reuneixin els requisits següents: 
 

1. Estar empadronat en aquest municipi. 
 
2.   Voler realitzar una activitat a l’estiu . Caldrà portar pressupost i /o inscripció.  

 
3. Criteris econòmics a tenir en compte: 

El límit de renda màxima es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de 
les unitats de consum següents: 

- Primer adult /sustentadors principals): 9.667,30€ 
- Segon adult (sustentadors principals): 4.833,00€ 
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80€ 
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20€ 

 

Només podran accedir a aquesta convocatòria d’ajuts, aquelles famílies que la renda familiar anual corresponent al 
2015 no superi aquest llindar. 
 
3.1 No tenir un volum de negoci superior a 155.000 euros 
3.2 No tenir uns rendiments nets reduïts del capital mobiliari, calculats d’acord amb les bases, superiors a 1.700     
euros 
3.3 La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat  
familiar, exclòs l’habitatge habitual, no podrà superar els 42.900 euros. 
3.4 La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin als membres de la unitat familiar no 
podrà superar els 13.130 euros per cada membre computable. 

 

 SOL·LICITUD  

 
Els impresos oficials de sol·licitud estaran a disposició dels interessats a l’ajuntament. 
 

TERMINIS  

 
Únic termini: Les sol·licituds, junt amb la documentació que calgui, s’han de presentar al registre d’aquest ajuntament 
abans del dia 10 de juny de 2017. 

______________________________________________________
 
Si necessiteu més informació podeu enviar un correu electrònic a acasellasm@cssosona.cat o bé trucar al 938 834 114 i 
demanar per l’Anna Casellas. 
 
 


