INFORMACIÓ BEQUES
L’import de la beca que apareix reflectit a la publicitat de la campanya de vacances serà
descomptat del preu del destí escollit pel participant.

Qui pot obtenir-ne?
. Preferentment aquells que pertanyen als grups de AUTÒNOMS I AUTÒNOMS+50
• Aquells que tinguin un baix nivell d’ingressos econòmics
Què cal presentar?
• Full de sol•licitud de plaça becada (el trobareu a la nostre web).
• Full de convivència (on han de constar totes les persones que conviuen en el domicili
familiar). Aquest el facilita l’Ajuntament.
• Acreditació d’ingressos: fotocòpia de la declaració de la renda. En el seu defecte o en el cas
de no constar tots els membres de la unitat familiar en aquest document, certificat d’ingressos
(de cada un) o de no tenir-ne (resguard de l’ INEM...).
• Informe del treballador/a social del centre o del municipi.
* No es valoraran aquelles sol•licituds en les quals falti algun d’aquests documents.
* No s’accepta l’enviament de la documentació per sol•licitar la beca per fax.
Quan cal fer la sol•licitud?
De manera habitual una setmana abans de les inscripcions. Per a més informació consultar

directament a l’ACELL o en el tríptic de vacances.
Data de resposta: El mateix dies d’inscripcions
On informar-se i fer la sol•licitud?
Barcelona i Girona: Gran Via, 645, 9 planta 08010 Barcelona, telèfon: 93 27498 10
Província de Lleida: Casal Social La Mariola . C/Artur Mor, nº 1 - 1r pis Lleida,
telèfon 973 28 32 26
A tenir en compte:
La sol•licitud de beca no suposa la reserva ni la inscripció de la plaça. Si us ha estat atorgada
una plaça becada, caldrà fer arribar el full d’acceptació de beca en la data establerta (consultar a
l’ACELL). De no ser així, l’ACELL disposarà de la plaça per una altre persona i la beca serà
anul·lada.
una altra persona i la beca serà anul•lada.

