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•  Ser persona usuària de Serveis Socials amb una atenció oberta almenys un dia 
durant el 2022.

•  Tenir menors a càrrec nascuts a partir de l’1 de gener de 2007.
•  Estar empadronat a la ciutat de Barcelona en data 1 de gener de 2022, i residir-hi de 

manera efectiva fins, com a mínim, el 21 d’abril de 2023.
•   No superar el nivell d’ingressos requerits per accedir a l’ajuda, segons estableixen 

a les bases de la convocatòria. Per consultar les bases accedeix a la pàgina web de 
Serveis Socials (barcelona.cat/serveissocials).

La sol·licitud la presentaràs a través del portal de tràmits 
de l‘Ajuntament de Barcelona (barcelona.cat/tramits) i 
serà necessari que obtinguis primer el certificat electrònic 
idCAT Mòbil (idcatmobil.cat).

Si no tens telèfon mòbil o correu electrònic (essencials per 
a l’obtenció de l’idCAT Mòbil), pots dur a terme el tràmit 
de forma presencial demanant cita al 010 per presentar 
la sol·licitud als Espais d’atenció habilitats (Oficina de 
Prestacions Socials i Econòmiques i a l’OAC Monumental).

2.

Informació de suport 
en aquest enllaç

CONVOCATÒRIA 2023

Informació de suport 
en aquest enllaç

FONS
D’INFÀNCIA 0-16
El Fons d’infància 0-16 és una prestació econòmica d’urgència 
social que concedeix l’Ajuntament de Barcelona a les famílies 
amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques dels infants 
i adolescents de 0 a 16 anys.

TOT EL QUE NECESSITES SABER SOBRE EL FONS 
D’INFÀNCIA 0-16

QUINS REQUISITS HAS DE COMPLIR?1.
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Si t’han concedit el Fons d’Infància rebràs la següent quantitat en funció dels 
menors que tinguis a càrrec:

1 menor de 0 a 16 anys a càrrec – 600 €
2 menors de 0 a 16 anys a càrrec – 1.050 €
3 menors de 0 a 16 anys a càrrec – 1.350 €
A partir del quart menor, rebràs 300 € més per infant.

Famílies monoparentals: si ets l’única persona que té la guarda del menor, rebràs un 
complement únic de 600 €.

El pagament de la prestació serà fraccionat. Podràs consultar el calendari de 
pagaments al web de Serveis Socials (barcelona.cat/serveissocials).

Si has perdut o t’han robat la targeta, truca a l’Oficina de Prestacions 
Socials i Econòmiques al telèfon 93 256 56 48 per bloquejar-la o 
demanar-ne un duplicat.

Recorda que s’ha de bloquejar i demanar un duplicat de la targeta en 
aquesta oficina i no a La Caixa.

QUÈ FER SI PERDS O ET ROBEN LA TARGETA?6.

Què: amb aquests diners pots comprar productes de primera necessitat (aliments, 
roba, material escolar…) i pagar rebuts de subministraments o oficials a  
www.caixabank.es.

On: en establiments que permetin pagaments amb targeta o per internet. 

Compres per internet: si compres per internet, recorda que necessites l’aplicació de 
CaixaBank Now per autoritzar el pagament.

QUÈ I A ON ES POT COMPRAR?5.

Si ets beneficiari del Fons 0-16, rebràs la prestació econòmica  
a través de la Targeta Barcelona Solidària. 

El pagament de l’ajut serà fraccionat. El nombre de pagaments i el calendari 
previst es publicarà al web de Serveis Socials (https://ajuntament.barcelona.cat/
serveissocials/cat) un cop publicada la resolució.

Si no tens targeta o està a punt de caducar, des de l’Oficina de Prestacions Socials i 
Econòmiques* t’avisaran per recollir-ne una de nova. En cas de no recollir la targeta 
en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la publicació al BOPB de la 
resolució d’aprovació del Fons, es considerarà que renuncies a la prestació.

COM REBRÀS ELS DINERS DE LA PRESTACIÓ?4.

QUANTS DINERS REBRÀS?3.
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