
AJUTS PER A INFANTS I 
ADOLESCENTS DEL MASNOU 
2022

Línia 1. ACTIVITATS D’ESTIU  
Línia 2. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Línia 3. LLIBRES DE TEXT 

Període per sol·licitar els ajuts:

QUÈ SE SUBVENCIONA?

QUI ELS POT DEMANAR?

Els infants i adolescents empadronats al Masnou que cursin estudis de P3 a 4t ESO, o que tinguin entre 3 i 16 anys per a les 
línies 1 i 3; o entre 3 i 17 anys per a la línia 2. 
La unitat familiar no pot tenir ingressos íntegres mensuals superiors a 4.000 euros.

ON ES PODEN DEMANAR?
De manera telemàtica a la Seu Electrònica de l’Ajuntament www.elmasnou.cat, o bé presencialment, a través de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia. (Per demanar cita prèvia: www.elmasnou.cat/cita-prèvia, al telèfon 935 57 17 77 o 
al WhatsApp 673 638 003.

QUINS DOCUMENTS SÓN NECESSARIS PER DEMANAR ELS AJUTS?*

   DE L’ 1 DE JULIOL AL 7 D’OCTUBRE DE 2022

L1 Activitats d’estiu
La participació en activitats d’estiu que es duen a terme al Masnou, 
organitzades per qualsevol entitat o empresa.

L2 Activitats extraescolars
La participació en activitats extraescolars que es duen a terme al Masnou, 
organitzades per qualsevol entitat o empresa.

L3 Llibres de text del
Curs 2022-2023

Llibres de text, quaderns d’activitats, diccionaris i llibres de lectura, materials 
necessaris per a l’alumnat amb necessitats educatives especials als centres 
amb SIEI; i llicències dels llibres digitals o similars, tauletes o portàtils i la 
connexió necessària per utilitzar aquests aparells des de casa.

*Consulteu la convocatòria aprovada per a cada línia.

AJUT

Activitats d’estiu

Activitats 
extraescolars

Llibres de text del
curs 2022-2023

GENERALS ECONÒMICS FAMILIARS

Model de 
sol·licitud dins 
el període es-
tablert a cada 
convocatòria

Documentació 
acreditativa del 
nivell d’ingres-
sos de la unitat 
familiar (No 
s’admeten decla-
racions respon-
sables ni jurades 
d’ingressos).

DNI/NIE de tots 
els membres 
de la unitat 
familiar majors 
d’edat, llibre de 
família i altra 
documentació 
acreditativa.

ESPECÍFICS

L1. Factura de l’activitat 
d’estiu més justificant de 
pagament.

L2. Factura de l’activitat 
extraescolar més document 
acreditatiu d’estar inscrit i 
justificant de pagament.

L3. Factura dels llibres més 
justificant de pagament.

Mes informació: www.elmasnou.cat – Telèfon: 935 57 17 77 – Adreça electrònica: infancia@elmasnou.cat

JUSTIFICACIÓ

En el moment de 
la sol·licitud

De l’1 de juliol al 31 
de juliol 2023.

En el moment de 
la sol·licitud


