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Convocatòria 2018 Fons d’Infància 0-16  
 
 
 
 
 
 El Fons d’Infància 2018 es va aprovar en Comissió de govern el 5 d’abril i s’ha publicat al BOP 

el dia 10 d’abril. 
 
 Si no hi ha al·legacions, el període per presentar les sol·licituds serà del 25 d’abril al 24 de 

maig, ambdós inclosos.  
 
 L’ajut d’enguany suposarà mensualment 100€ per a les famílies amb un/a fill/a, 175€ per a 

les que en tenen dos, 225€ per a les que en tenen tres i caldrà afegir 50€ més per fill/a a 
partir del quart, cinquè, etc. En el cas de famílies monoparentals que tinguin aprovat el Fons 
d’Infància 2018, s’afegirà un ajut complementari de 100€/família (fins a un màxim de 900€). 
Els ajuts es donaran per un màxim de 9 mesos. 

 
 Totes aquelles famílies que resultin beneficiàries de l’ajut tindran concedit d’ofici, si ho 

sol·liciten, la beca extraordinària de menjador (de P-3 a 4rt d’ESO).  
 
 Requisits per ser beneficiari/ària:  

 
• Disposar de valoració social acreditativa de la situació de necessitat. S’entén per valoració 
social que les persones beneficiàries siguin usuàries en seguiment per part dels Serveis Socials 
de Barcelona amb expedient obert abans del 31 de desembre de 2017.  
• Ser integrants d’unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible que no 
superin uns ingressos mínims que vindran determinats per l’indicador de la renda que 
correspon a 1,5 vegades l’IRSC. L’lRSC 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.  
• Estar empadronats (sol·licitant i infants i/o adolescents) a la ciutat de Barcelona a data 31 
de desembre de 2016 i residir-hi efectivament al llarg de tot l’any 2018, sense interrupcions.  
• Hi ha d’haver convivència efectiva dels membres de la unitat familiar (sol·licitant i infant 
i/o adolescent) al llarg de tot l’any 2018.  
• 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 2018, 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. En el cas que 
neixi un infant dins el període de sol·licitud i ja s’hagi presentat prèviament la sol·licitud, 
s’haurà de presentar una de nova per al nou infant dins el període de sol·licitud. 
• En el cas de les famílies monoparentals, haver estat perceptores de les ajudes previstes per 
a infants i/o adolescents entre 0 i 16 anys d’aquesta mateixa convocatòria. Caldrà disposar del 
títol acreditatiu amb vigència en el moment de presentar la sol·licitud i vigent durant tot l’any 
2018. 

 
 Els llindars econòmics de renda són els mateixos de l’any passat.  
 
 Les sol·licituds s’hauran de presentar al registre de les OAC, juntament amb la informació 

que es demana. Enguany NO es posarà dins la carta que rebran les famílies un sobre de 
franqueig pagat.    

 
 En els propers dies es procedirà a la tramesa de cartes a les famílies que des de Serveis 

Socials es creu que poden complir els requisits. Al sobre tindran una còpia de la sol·licitud i el 
fulletó amb tota la informació al respecte de l’ajut. També es farà arribar aquesta informació 
als CSS, OAC i a l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques (C/Aragó, 344). Quan comenci 
el període de sol·licitud està previst com cada any posar tota la informació al Web de Serveis 
Socials, Portal del professional i Portal de tràmits.  

 
 S’espera repartir les targetes aprovades a les persones beneficiàries abans de l’estiu.  
 
 Tal i com es va fer ja l’any passat, està previst publicar la resolució definitiva dels ajuts a la 

pàgina web del Fons.   
 
 


