AJUTS EXTRAESCOLARS CURS 2022-2023
1. Qui pot presentar la sol·licitud?
El pare o mare o tutor/a de l’infant o jove.
2. On es pot trobar la sol·licitud?
A. A la pàgina web de l’Ajuntament torello.cat
. Tràmits
. Subvencions per a la realització d’activitats extraescolars curs 2022-2023
B. A la pàgina web unitsxeducar.cat
. Oferta educativa
C. A la Regidoria d’Educació.
Carrer Enric Prat de la Riba, 17 1r pis
93. 850 53 13
3. Fins quan es pot presentar la sol·licitud?
L’últim dia és el 19 de setembre de 2022
4. Com es pot conèixer l’oferta d’extraescolars del curs 2022-2023?
A la pàgina web unitsxeducar.cat
Oferta educativa: https://unitsxeducar.cat/extraescolars/
5. Quins requisits s’han de complir per accedir a l’ajut?
• Està empadronat a Torelló
• Tenir entre 3 i 18 anys durant el curs escolar 2022-2023
• Disposar de DNI o NIE
6. Recordar que:
• Quan es sol·licita un ajut és INDISPENSABLE no tenir deutes amb les administracions
• Si l’infant o jove disposa de DNI o NIE, la sol·licitud anirà en nom seu
• Només es pot sol·licitar una activitat per infant o jove
• Sol·licitar l’ajut NO VOL DIR ESTÀ INSCRIT A L’ACTIVITAT. Les famílies han d’anar de
fer la inscripció a l’entitat que organitza l’activitat sol·licitada
• Els ajuts obtinguts es declaren a l’Agència Tributària
7. La subvenció s’atorga a partir dels següents criteris:
• Renda familiar: màxim 35 punts.
• Situació social de la família: 10 punts
• Per discapacitat d’algun membre de la unitat familiar: 5 punts
Clicant en el següent enllaç http://simuladorextraescolars.torello.cat es pot veure si
s’accedeix a l’ajut o no, sempre tenint present que és un simulador.
8. Com presentar la sol·licitud?
• Telemàticament entrant a la pàgina web de l’Ajuntament: torello.cat, si és disposa de
certificat digital.
- Tràmits
- Educació

-

-

•

Subvencions per a la realització d’activitats extraescolars curs 2022-2023
Descarregar la sol·licitud a l’ordinador (apartat Documents)
Omplir la sol·licitud (si s’autoritza a l’Ajuntament a consultar la renda és important
que hi hagi la signatura del pare/mare/tutor/a)
Clicar el botó: tramitar
Adjuntar:
. La sol·licitud
. Llibre de família o DNI/NIE de la unitat familiar
. Certificat de discapacitat, si s’escau
. Les rendes del pare/mare/tutor/a si no s’autoritza a l’Ajuntament a fer la consulta
La finalització del tràmit acaba quan es rep un missatge de correu fent saber que
s’ha realitzat correctament i amb un número de registre.

Presencialment a la Regidoria d’Educació.
De dilluns a divendres de 9 a 14h.
Telèfon: 93 850 53 13
Cal portar:
- Llibre de família o DNI/NIE de la unitat familiar
- Certificat de discapacitat
- Les rendes, si no s’autoritza a l’Ajuntament a fer la consulta, del pare/mare/tutor/a.

