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CRITERIS DE SELECCIÓ PER LA INCLUSIÓ D’INFANTS AMB DIFICULTATS ECONÒMIQUES A LES
COLÒNIES I CAMPAMENTS DE PRIMAVERA I ESTIU
1. Les places reservades a les diferents colònies i campaments destinades a infants i joves
amb famílies sense recursos són:
- A les Colònies de Primavera hi ha 30 places per a infants de 6 a 12 anys: es reservarà 1 plaça.
- A les Colònies d’Estiu hi ha 50 places per a infants de 6 a 12 anys: es reservarà 1 plaça.
- Als Campaments 1 d’Estiu hi ha 25 places per a joves de 12 a 14 anys: es reservarà 1 plaça.
- Als Campaments 2 d’Estiu hi ha 25 places per a joves de 14 a 16 anys: es reservarà 1 plaça.
2. A l’ADC entenem com a dificultat econòmica, aquelles famílies que tenen les seves
necessitats bàsiques satisfetes, però els ingressos totals d’unitat familiar global estan
per sota o igual al salari mínim interprofessional (per 40 hores setmanals en el 2021 el
SMI és de 950 euros mensuals en 14 pagues o 1.108,33 euros mensuals en 12 pagues).
3. Per tal de justificar la situació econòmica cal aportar la següent documentació:
- Certificat de la renda o d’ingressos.
- Informe de Serveis Socials amb menys d’un any d’antiguitat (si el tenen).
- Aportar carta amb altres situacions econòmiques o socials justificables, com ara
ser família nombrosa, jubilació, incapacitat temporal o total, pre-jubilació,
obligacions familiars insubstituïbles i els seus justificants.
4. La presentació de la documentació sempre serà d’un mínim de dos mesos abans de
l’inici de les colònies/campaments. Es donarà la resposta 30 dies abans de l’inici de les
colònies/campaments. Només es contactarà a la família escollida. Si no es rep cap
resposta s’entendrà que aquesta família no ha estat seleccionada.
5. El criteri d’elecció de la família per la plaça subvencionada per l’ADC tindrà en compte
totes les variables presentades descrites de situació econòmica i social i ordre d’arribada
de correus en cas d’empat de condicions.

La documentació s’ha d’enviar a colonies@adc.cat. Assumpte: Criteris inclusió colònies indicant
els campaments que es volen apuntar. No s’ha de fer la inscripció a través del formulari. Un cop
finalitzada la selecció s’hauran d’emplenar els documents requerits sobre l’infant/jove.
*Un infant només podrà optar a un ajut en un mateix any. En posteriors anys, es donarà
prioritat a altres persones que no hagin rebut l’ajut i un infant només podrà repetir en cas que
no hi hagi altres candidats.

