AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS FORMATIVES
DE CURSOS I TALLERS ALS CENTRES CÍVICS – només per a
inscripcions presencials:
-

Persones en situació d’atur: ajut d’un 50% sobre l’import de la matrícula a 1 taller de
l’oferta formativa del centre.
Persones amb discapacitat: ajut d’un 50% o 75%, en funció del grau reconegut de
discapacitat, sobre l’import de la matrícula a 1 taller de l’oferta formativa del centre.
Carnet Jove: ajut del 15% sobre l’import de la matrícula a 1 o més tallers de l’oferta
formativa del centre.

La inscripció serà exclusivament presencial i caldrà dur tota la documentació requerida, us la
detallem a continuació:

Documentació necessària a aportar FOTOCOPIADA* per la gent en situació d’atur:
1. Certificat d’empadronament emès a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de
l’Ajuntament de Barcelona. La vigència del document ha de ser de l’any en què es
realitza la inscripció a l’activitat.
2. Full del SOC (DARDO), que acredita que us trobeu en cerca activa de feina; ha de ser la
versió actualitzada, on consti la darrera data de renovació.
*El centre es queda tota la documentació.

Documentació necessària a aportar FOTOCOPIADA* per gent amb discapacitat:
1. Certificat d’empadronament emès a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de
l’Ajuntament de Barcelona La vigència del document ha de ser de l’any en què es
realitza la inscripció a l’activitat;
2. Targeta de discapacitat fotocopiada;
3. Si es tracta de salut mental: un document emès per un professional acreditat del
CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil), CSMA (Centre de Salut Mental
d’Adults), Centre d’Atenció Primària, Centre de Serveis Socials Bàsics o un Club
Social, on es faci constar que la persona està sent atesa en un centre públic de
Salut Mental. La vigència del document ha de ser de màxim d’un any.
*El centre es queda tota la documentació.

Documentació necessària a aportar per la gent titular del Carnet Jove:
A. Si teniu el carnet en targeta: portar una fotocòpia + el carnet original;
B. Si teniu el carnet en format App: mostrar el Carnet Jove digital a la persona que us realitza
la inscripció.

