
 

 

FAQS ajuts municipals  
 

 
 

1- Quins són els ajuts que es poden demanar? 
Material i llibres infantil, primària i ESO (no batxillerat), escolaritat escola bressol (enguany 
no hi ha ajuts per menjador) i escola de música i conservatori.  
Els ajuts a la pràctica esportiva tindran dates diferents (de l'1 al 30 de setembre). 
 
Els ajuts van adreçats a persones empadronades a la ciutat de Granollers.  

 
2- Quines són les dates per demanar-los?  

• Ajuts per material i llibres (primària i secundària): del 27 de febrer al 21 d’abril. 

• Ajuts escolarització per les Escoles Bressol Municipals: del 27 de febrer al 16 de juny. 

• Ajuts Escola Municipal de Música Josep M. Ruera i Conservatori: del 27 de febrer al 30 

de juny.  

 
3- Quins són els formularis?  
Per poder realitzar el tràmit cal aportar: 

• Sol·licitud. 

• Formulari de “Documentació d’altres membres de la unitat familiar” signat per la 
resta de membres de la unitat familiar que no siguin el sol·licitant. Cal aportar tants 
formularis com membres de la unitat majors de 16 anys estiguin empadronats.  

 
Hi ha documentació que, si ens autoritzen podem consultar i no cal que ens ho aportin 
(declaració IRPF, dades de l’INEM, pensions, monoparentalitat...).  En canvi, n’hi ha d’altres 
que no es poden consultar i que ens han de portar: nòmines, el certificat de l’Ingrés Mínim 
Vital, informes mèdics... A la sol·licitud hi consta tot el llistat de documentació.  
 
4- Qui pot informar i donar suport per emplenar les beques? 
Del 15 al 24 de febrer hem previst un servei d’atenció individual per informar i donar suport 
per emplenar les sol·licituds. Aquest, es durà a terme al Centre Cívic Nord i cal demanar hora 
trucant al 93.842.66.10 o a l'enllaç: https://citaprevia.gestorn.com/granollers/#nbb 
 
Fora d’aquests dies, oferirem informació a l’OAC i a la recepció de l’Edifici Municipal del 
c/Portalet, 4.  

 
5- On cal presentar les sol·licituds?  
Enguany, hem establert tres sistemes per presentar la sol·licitud:  

 

• Presencial: 
Les sol·licituds i la documentació es poden presentar al Centre Cívic Nord (c/Lledoner, 6) dins 
del termini establert.  Per fer-ho, cal demanar hora trucant al telèfon 93.842.66.10 o a: 



 

 

https://citaprevia.gestorn.com/granollers/#nbb 
 

 

• Seu electrònica:  
Si disposeu de certificat digital o IDCAT mòbil, podeu realitzar el tràmit mitjançant seu elec-
trònica clicant als enllaços següents:  
 

• Ajuts de material i llibres 
https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor2.jsp?sec-
cion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=863&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&co-
dResi=1&language=ca&codMenu=48&codMenuPN=21 

 

• Ajuts d'escolaritat d'Escoles Bressol Municipals 
https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor2.jsp?sec-
cion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=919&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&co-
dResi=1&language=ca&codMenu=48&codMenuPN=21 

 

• Ajuts d'escolaritat -Escola Municipal de Música i Conservatori- 
https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor2.jsp?sec-
cion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=917&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&co-
dResi=1&language=ca&codMenu=48&codMenuPN=21 

 
.  

 

• Mitjançant SMS certificat 
Els sol·licitants que així ho van autoritzar l'any 2022, rebran un SMS que els permetrà 
presentar l’ajut directament, sense necessitat de fer cap altre tràmit. Aquest sistema només 
s’aplicarà als ajuts per a material i llibres i va dirigit a aquells beneficiaris que no hagin patit 
canvis ni en la composició familiar ni de centre escolars respecte a la sol·licitud del 2022.  
 
 
6- Les persones sense DNI/NIE poden presentar la sol·licitud? 
Sí. L’article 5.2 permet que, en casos excepcionals, l’Ajuntament pugui atorgar els ajuts 
malgrat que no es compleixin els requisits, sempre que Serveis Socials ho proposi. Si no 
tenen expedient obert a Serveis Socials, els trucarem per fer una entrevista i valorar la 
situació.  
 
7- Quins membres són computables pel càlcul de la renda? 
Tots els membres de la unitat familiar (pares, tutors legals, germans del beneficiari que no hagin 
conformat una unitat familiar pròpia). 

 

 
 


