AJUTS PER A ACTIVITATS
D’ESTIU D’INFANTS I
ADOLESCENTS DEL MASNOU
Què se subvenciona?
Les activitats d’estiu programades al Masnou, organitzades per qualsevol entitat o empresa.

Quan s’ha de fer l’activitat?
Entre el 20 de juny i el 30 de setembre de 2022.

Quins requisits hi ha per poder demanar l’ajut?
• Tenir entre 3 i 16 anys i/o cursar de P3 a 4t ESO.
• Estar empadronat/ada al Masnou i disposar de DNI o NIE.
• La unitat familiar no pot tenir ingressos íntegres mensuals superiors a 4.000 euros.

Quants diners em poden subvencionar?
En cas de complir els requisits, podreu beneficiar-vos dels ajuts i l’import dependrà de la puntuació
obtinguda, d’acord amb els criteris establerts a les bases i la convocatòria. En cap cas l’import de la
subvenció no pot superar el cost de l’activitat.

Quan es poden sol·licitar els ajuts?
De l’1 de juliol al 7 d’octubre de 2022.
Les sol·licituds s’han de fer un cop s’hagi pagat l’activitat.

Quina documentació s’ha de presentar amb la sol·licitud?
- Formulari de sol·licitud, que es troba al web municipal.
- Factura de l’activitat d’estiu, on ha de constar el nom i el NIF de l’entitat o empresa organitzadora,
el nom de l’infant o adolescent beneficiari, el període de durada de l’activitat i el municipi on es fa.
- Justificant de pagament de l’activitat d’estiu:
• En cas de pagament bancari, justificant de la transferència.
• En cas de pagament en efectiu, cal que a la factura hi consti “pagat”
i el segell de l’entitat o aportar un resguard de pagament.
- Documentació acreditativa dels ingressos íntegres mensuals i dels altres requisits establerts a la
convocatòria, així com dels elements que donen punts (consulteu les bases i la convocatòria al
web municipal per conèixer el detall de la documentació de l’any 2021 que heu d’aportar); o bé
l’autorització per poder realitzar la consulta.

Lloc on sol·licitar-los
Més informació: www.elmasnou.cat
Adreça electrònica: infancia@elmasnou.cat
Telèfon: 93 557 17 77

