QUI POT DEMANAR LA BONIFICACIÓ SOCIAL?
Per garantir que qualsevol infant i adolescents puguin gaudir amb les mateixes oportunitats i garanties
a activitats de lleure, el projecte Xarxa Lleure Tgn, ofereix un sistema de bonificació social.
Requisits que s’han de complir:
- Infants, adolescents i joves en edats compreses entre 3 i 17 anys empadronats a la ciutat com
a mínim durant un any. En aquest any 2020, s’ha fet una prova pilot als barris de Sant Salvador
i Campclar. Es prioritzarà l’accés als infants i adolescents empadronats en aquests barris.
- Famílies que no superin el límit d’ingressos màxims establerts a l’indicador de suficiència de
l'indicador de renda de suficiència de Catalunya és de 7.967,73 euros en còmput anual.
- Si el cost de l’activitat és menor de 50 €, l’abonament de l’ajut serà en relació amb el preu fixat
per l’entitat. En canvi, si el preu és superior, la família haurà d’abonar la diferència.
Per aquesta raó, s’estableix la taula següent:
Taula 1: barems econòmics que es tindran en compte per demanar la bonificació
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Catalunya (IRSC). En aquesta situació, i estant en vigència l’IRSC de 2017, el valor de
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SOCIAL DEL
75 %
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SOCIAL DEL
50 %

BONIFICACIÓ
SOCIAL DEL
20 %

(import mensual)

(import mensual)

(import mensual)

Un adult i un
infant

495,13 €

853,68 €

1.138,24 €

Un adult i dos
infants

563,42 €

995,96 €

1.422,80 €

Un adult i tres
infants

631,71 €

1.138 €

1.707,36 €

Un adult i
quatre infants

700 €

1.280.52 €

1.991,92 €

637,41 €

1.138,24 €

1.565,08 €

705,70 €

1.280,52 €

1.849,64 €

Dos adults i
tres infants

773,99 €

1.422,80 €

2.134,20 €

Dos adults i
quatre infants

842,28 €

1.565,08 €

2.418,76 €

Tres adults i un
infant

682,93 €

1.308,97 €

1.878,09 €

Tres adults i
dos infants

721,22 €

1.451,25 €

2.162,65 €
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Dos adults i un
infant
Dos adults i
dos infants

1

Mitjançant
informe social

Taula compartida amb l’Ajuntament de Cambrils per sol·licitar les bonificacions municipals de les activitats d’estiu.

Si els teus ingressos mensuals són inferiors o iguals, d’acord amb els membres de la unitat
familiar, podràs sol·licitar la bonificació per gaudir de les activitats de la Xarxa de Lleure Tgn
(veure procediment).
Si la família és monoparental o si al nucli familiar hi ha algun infant o adolescent en situació de
discapacitat del qual es pugui acreditar aquesta condició, se sumarà una persona més a la unitat
de convivència.
Aquesta línia d’ajuts estarà limitada al pressupost de què es disposa per a aquesta finalitat. Cada
període màxim i de fins a 50 € per infant/jove a la setmana2 l’import màxim. La família podrà
decidir la tipologia de bonificació més convenient per a ella.
Taula 2: Import màxim en la concessió de la bonificació.
Tipologia de bonificació

Import màxim en la concessió de la
bonificació

Bonificació social del 100 %

Fins a 50 €

Bonificació social del 75 %

Fins a 37,5 €

Bonificació del 50 %

Fins a 25 €

Bonificació del 20%

10 €
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infant/jove es becarà només per una activitat per a tot l’estiu, essent de quatre setmanes el

2

El preu s’ha fixat sobre la base de la situació d’excepcionalitat arran de la pandèmia de la COVID-19 per a aquest estiu 2020 i a
partir d’un estudi que va presentar ECAS-Tarragona sobre els casals d’estiu de la ciutat de Tarragona l’any 2018.

