
 

REDUCCIÓ DE LES TARIFES DELS TALLERS PER A 

PERSONES VINCULADES AL PROGRAMA OCI INCLUSIU: 

 

Les persones vinculades en aquest programa hauran d’acreditar la seva 

situació. 

 

Documentació necessària: 

 

- Full d’inscripció o similar (el que utilitzi habitualment el centre, on consti el 

nom de l’usuari, el nom del curs/taller i el preu del curs). 

 

- Declaració responsable signada. 

 

- Certificat d’empadronament emès a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) 

de l’Ajuntament de Barcelona (sempre), de l’any en curs. 

Quan el beneficiari lliura el padró de l’any en curs en un centre, no és necessari 

tornar a lliurar-ho de nou els trimestres següents al mateix centre. 

 

- Fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o bé, la resolució 

d’atorgament de la mateixa. I, si fos el cas, aportar també el carnet de família 

nombrosa o bé, el llibre de família amb dos fills o més a càrrec.  

 

En el cas de no gaudir de la targeta de discapacitat: 

- Informe del facultatiu del centre Públic de salut mental, on faci constar la 

persona com a usuari/a d’aquest servei.  

- Targeta rosa 

   

 

Procediment:  

 

- Cada Centre recollirà la documentació relacionada de totes les persones que 

acompleixin aquests requisits.  

 

- L’Ajuntament passarà per cada Centre a recollir aquesta documentació a meitat 

de cada trimestre.  

 

- L’Ajuntament abonarà la part de l’import corresponent al descompte de les 

inscripcions realitzades per aquest concepte. 

 



 

 

 

Trimestre:  

 

Nom: ................................................................................................................................. 

Cognoms: ......................................................................................................................... 

NIF: ................................................................................................................................... 

Nom Curs / Taller:............................................................................................................. 

Preu Curs / Taller: ............................... Preu Curs / Taller oci inclusiu: ........................... 

Horari Curs / Taller:........................................................................................................... 

 

 

Signatura i Data:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentació lliurada:  

 Inscripció 

 Declaració 

 Padró municipal 

 Targeta discapacitat 

 Carnet de família nombrosa 

 Llibre de família 

 Targeta rosa 

 Acreditació usuari centre públic de salut 
mental 

 

 



 

AJUTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT PER A LA 

REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ, CULTURALS I 

ESPORTIVES EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.  

 

 

En/Na Sr./a. .................................................................................................., 

amb DNI/NIF núm. ..............................................., en nom propi, DECLARA 

sota la seva responsabilitat que en el moment de signar aquest document està 

empadronat a la ciutat de Barcelona i ha presentat la documentació acreditativa 

sol·licitada. 

 

Al mateix temps, ES COMPROMET a informar a l’Ajuntament de Barcelona a 

través del Centre Cívic o instal·lació esportiva municipal on hagi fet la inscripció 

de qualsevol canvi en les condicions acreditades, sempre que estigui gaudint 

de l’ajut per a la realització d’activitats de formació, culturals i esportives en 

instal·lacions municipals i tingui relació directa amb la modalitat de bonificació a 

la que s’adscriu.  

 

 

 

 

      Signatura, 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona               de                                        de 20 


