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Beques Individuals per a activitats extraescolars – curs 15/16 
 
L'Ajuntament facilita l'accés a les activitats extraescolars de lleure, esportives, culturals, musicals i 
artístiques al Prat de Llobregat als infants i joves nascuts entre els anys 2000 i 2012* (ambdós 
inclosos) que estiguin empadronats al Prat de Llobregat i que tinguin una renda familiar anual  igual 
o inferior als següents imports: 

                                                    

Membres Unitat 
Familiar

Llindar màxim per Sol·licitar 
Beca

2 20.324
3 24.921
4 28.800
5 32.220
6 35.314  

 
(*Excepcionalment s'inclou a joves nascuts abans quan estiguin cursant educació secundària obligatòria o escolaritzats al 
Centre d'Educació Especial Can Rigol durant el curs 2015/16). 
 
 
Què cal tenir en compte? 
 
 Les beques es destinen a les activitats organitzades per les següents entitats col·laboradores: 

- Fora d'horari escolar per un centre escolar, un AMPA o Associació Esportiva Escolar d'un 
centre educatiu del municipi. 

- Per l'Escola Municipal de Música o l'Escola d'Arts 
- Per una entitat del municipi inscrita al Registre d'Entitats de l'Ajuntament 
- Cursos de natació organitzats per l'Ajuntament 

 
 Aquestes beques són incompatibles amb altres ajuts de l'Ajuntament. 

 
 S'estableixen tres trams d’ajuts del 90%, 75% i 50% en funció de la baremació establerta a 
les bases.  
L’import màxim de la beca per infant serà de 250 euros. Excepció de les activitats de l'Escola de 
Música i Escola d'Arts on no existeix aquesta limitació 

 
 
Com demanar una beca? 
 

1 Mes de setembre: Pre-inscriviu a l'infant en qualsevol de les activitats organitzades per les 
entitats col·laboradores. Us facilitaran el certificat d'inscripció (model III) i ja podeu iniciar l'activitat 
sense realitzar cap tipus de pagament. 
 
Consulteu les bases específiques de la convocatòria, i empleneu l'imprès de sol·licitud de beca 
(model I), que podreu trobar a la web municipal www.elprat.cat (Oficina Virtual), adjuntant la 
documentació requerida.  
 

2 De l'1 al 9 d'octubre: termini de presentació de sol·licitud de beca a la OIAC. Pl. de la Vila, 1 
baixos. Horaris: de dilluns a divendres, de 9:00 a 13.30 h i de dilluns a dijous de 16:30 a 19:00 h. 
Tel. 93 379 00 50 
 

3 Setmana del 9 al 13 de novembre: rebrà la notificació de si s'ha atorgat la beca sol·licitada, 
amb el percentatge i import assignat.  
 

4 Mes de novembre: tramitació de la inscripció definitiva a l'entitat, amb qui concretarà la 
quantitat i els terminis de pagament a realitzar. 
 


