I després…

Fons extraordinari per a
ajuts puntuals d’urgència
social per a famílies de
Barcelona amb fills i filles
de 0 a 16 anys

L’Ajuntament comprovarà que compliu els
requisits per accedir als ajuts i rebreu un
SMS indicant:

Sol·licitud aprovada
• Heu de venir a l’oficina (c. Aragó, 344) a
recollir la targeta en els dies i la franja
horària que us indica el missatge.
• Ha de venir la persona (pare, mare o tutor)
que va omplir la sol·licitud i portar l’original
i una fotocòpia del DNI.
• Només es podrà recollir la targeta en nom
d’una altra persona mitjançant un document
acreditatiu de la seva representació i original
i fotocòpia del DNI de la persona acreditada.

Sol·licitud denegada per…

……no estar empadronat/ada a la ciutat

de Barcelona (sol·licitant i infant i/o
adolescent) a data 1 de gener de 2016
i residir-hi durant tot l’any 2017.
residir fora de Barcelona ciutat.
superar l’edat de l’infant (de 0 a 16 anys).
superar el llindar econòmic establert.
no disposar de valoració social
acreditativa de la seva situació
de necessitat (feta abans de l’1 de gener
de 2017).
no ser usuàries dels serveis socials de
Barcelona amb expedient obert abans
del 31 de desembre de 2016.
altres (sol·licitud duplicada, convivència,
manca de documentació requerida…).
Si ho desitgeu, podeu presentar una
reclamació a qualsevol de les Oficines d’Atenció
Ciutadana (OAC) de la ciutat de Barcelona
en el termini de 10 dies hàbils a partir de
la data de comunicació.

……
……
……
……
……
……

PER A MÉS INFORMACIÓ:
consulteu el web
barcelona.cat/serveissocials
o truqueu als telèfons
010 (trucada gratuïta) i 936 197 311

SAULER
VICTOR

PORTAL

Què és?

Com sol·licitar-lo

És un ajut extraordinari que concedeix
l’Ajuntament de Barcelona per cobrir les
necessitats bàsiques de subsistència
d’infants de 0 a 16 anys.
L’import és de 100€ mensuals per fill/a,
fins a un màxim de 900€ anuals per infant.
L’import de l’ajut complementari per a famílies
monoparentals és de 900€/any.

Requisits per ser beneficiari/ària
• Ser persones usuàries dels serveis socials de
Barcelona amb expedient obert abans del 31
de desembre de 2016.
• El nivell de renda personal disponible de la
unitat familiar no ha de superar els ingressos
mínims que vindran determinats per l’indicador
de la renda que correspon a 1,5 vegades l’IRSC
en el cas que siguin 2 els membres de la unitat
familiar (l’IRSC anual és de 7.967,73€. Per tal de
fer el càlcul cal dividir el nivell de renda anual
de tots els membres de la unitat familiar entre
l’import anual de l’IRSC).
Llindars econòmics* de les persones beneficiàries
dels ajuts:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 o més
* Ingressos bruts anuals.

11.951,60 €
14.939,49 €
17.927,39 €
20.915,29 €
23.903,29 €
26.891,09 €
29.878,99 €
32.866,89 €
35.854,79 €
38.842,68 €
41.830,58 €

• Disposar de valoració social acreditativa de
la situació de necessitat (feta abans de l’1 de
gener de 2017).
• Estar empadronades (sol·licitant i infant i/o
adolescent) a la ciutat de Barcelona a data 1 de
gener de 2016 i residir-hi efectivament al llarg
de tot l’any 2017, sense interrupcions.
• Hi ha d’haver convivència efectiva dels
membres de la unitat familiar (persona
sol·licitant i infant i/o adolescent) al llarg
de tot l’any 2017.
• La persona o persones que sol·liciten l’ajut han
d’exercir la guarda i custòdia de tots els infants
i/o adolescents que consten a la sol·licitud. En
el supòsit de guarda compartida, qualsevol de
les dues persones progenitores pot presentar la
sol·licitud d’ajut. En qualsevol cas, cada infant
dóna dret a un únic ajut econòmic. L’ajut es
dividirà entre ambdós progenitors sempre que
compleixin els requisits. Cada progenitor podrà
rebre com a màxim el 50% de l’ajut.
• Els infants i/o adolescents no han de superar
els 16 anys d’edat. Si compleixen els 16 anys
al llarg de 2017, s’abonarà la part proporcional
a mes vençut.
• En cas de tutela i acolliment, les persones
sol·licitants han de ser persones físiques.
• Els infants i/o adolescents han d’haver
nascut abans de la data fi de presentació de
sol·licituds, per poder tenir dret a obtenir l’ajut
dintre d’aquesta convocatòria.
A més en el cas de l’ajut a famílies
monoparentals cal:
• Haver estat perceptores de les ajudes previstes
per a infants i/o adolescents entre 0 i 16 anys
d’aquesta mateixa convocatòria.
• Disposar del títol acreditatiu expedit abans de
l’1 de març de 2017 i vigent durant tot l’any 2017.

Cal emplenar el full de sol·licitud que trobareu al
vostre Centre de Serveis Socials, a qualsevol de les
oficines d’Atenció Ciutadana, a l’Oficina de gestió
dels ajuts d’emergència social (c. Aragó, 344, baixos)
o al web barcelona.cat/serveissocials.
Si vau rebre l’ajut anteriorment, haureu rebut el full
de sol·licitud al vostre domicili.
Instruccions per emplenar la sol·licitud
• És obligatori omplir TOTES les DADES.
• Cal signar la sol·licitud i l’autorització per
l’obtenció directa de les dades necessàries
• En cas de no autorització a la consulta de dades,
cal aportar les dades de la renda de l’any 2015.
• En cas de no estar obligats a fer la declaració
de renda, cal presentar els documents que
justifiquin els ingressos de cada membre major
de 18 anys de la unitat familiar.
Documents a lliurar
• Document de sol·licitud emplenat i signat.
• Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
• En el cas d’un únic progenitor cal presentar
l’acord de separació o guàrdia i custòdia dels
infants i/o adolescents que consten a la sol·licitud.
• En el cas de les famílies monoparentals,
fotocòpia del títol acreditatiu expedit abans
de l’1 de març de 2017 i vigent durant tot l’any.
Haureu de presentar la sol·licitud emplenada i
signada juntament amb la documentació requerida
al registre de qualsevol de les Oficines d’Atenció
Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona.
Si heu rebut la informació a casa, podeu utilitzar
el sobre de franqueig pagat que heu rebut
juntament amb el full de sol·licitud. Fiqueu a dins
la sol·licitud emplenada i signada juntament amb
la documentació, tanqueu-lo i dipositeu-lo a una
bústia de Correos.
DATA LÍMIT PER LLIURAR LA DOCUMENTACIÓ:

24 D’ABRIL DE 2017

