
El dia 23 d’abril es publicarà al web de l’Ajuntament de Barcelona
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families

el formulari de sol·licitud que s’haurà d’omplir per poder demanar l’ajut.

https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families


Per assegurar la participació dels infants interessats en l’oferta, independentment de la

capacitat econòmica de la seva família, l’Ajuntament de Barcelona activa un ampli sistema

d’ajuts econòmics adreçat als nuclis de convivència que viuen a la ciutat i que puguin

justificar la necessitat d’un suport econòmic.

No hi ha cap limitació del nombre global de places que rebran ajut econòmic per a cada

activitat, i s'atorgaran en funció del pressupost municipal destinat a aquest efecte o dels

recursos econòmics dels equipaments municipals organitzadors. Es becaran, amb un

màxim de 10 dies els Campus Olímpia, Casals d’estiu i esportius, i amb un màxim de 14

dies en el cas dels Bressols d’estiu, de les Colònies, Rutes, Campaments i Sortides

culturals fora de Catalunya, per infant inscrit i vàlid per a tots els infants del nucli de

convivència.

L’Ajuntament de Barcelona establirà anualment, d’acord amb la normativa establerta,

l’import màxim d’ajut econòmic a les famílies més necessitades i, d’acord amb aquests

criteris, la Comissió d’ajuts econòmics de la Campanya de vacances d’estiu valorarà les

sol·licituds presentades i resoldrà els atorgaments dels ajuts, que en cap cas no superaran el

90% del preu total . (en el cas de les colònies d’estiu un import màxim de 215 €)

En funció de la base liquidable general de la declaració de l’any 2020–corresponent a la

casella 0500, a partir d’ara “ingressos nets anuals”–, es becaran amb un màxim d’una

activitat per infant i amb el barem que correspongui, tots els infants del nucli de

convivència que ho sol·licitin.

Per tal de facilitar l’anàlisi tècnica de la capacitat econòmica de les famílies que sol·licitin un

ajut per a l’activitat, així com el percentatge becat del cost de l’activitat,

s’utilitzarà la taula de trams d’ingressos nets següent:

Ingressos nets anuals per ciutadà i nucli de convivència

De 0 € a 7.000 € 90%

De 7000,01 € a 9.000,00 € 60%

De 9.000,01 € a 10.000 € 30%

> de 10.000 € 0%
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Les persones interessades en sol·licitar l’ajut econòmic s'adreçaran a l'entitat organitzadora

de l'activitat a la qual es volen inscriure , per a assegurar la disponibilitat de places en

l’activitat, torn i horari en qüestió, i posteriorment formalitzaran la sol·licitud d’ajut, sense

abonar cap quantitat a compte.

La sol·licitud d’ajut econòmic es formalitzarà per mitjà de l’Oficina Virtual de Tràmits

municipal. Caldrà que la persona sol·licitant tingui reservada prèviament la plaça a la que

opta per l’ajut econòmic. No hi pot haver una sol·licitud d’ajut sense una inscripció prèvia a

l’entitat.

Les persones interessades –pare/s//mare/s//tutors/res i fills/es que hi convisquin– hauran

d’estar empadronades al municipi de Barcelona, inscripció que l’Ajuntament comprovarà

directament d’ofici.

Excepcionalment, els infants i adolescents amb necessitats educatives especials,

empadronats/ades fora de Barcelona, i que, per requeriment del Departament

d’Ensenyament, estiguin escolaritzats en algun centre educatiu de la ciutat, també

podran participar de la Campanya. Només caldrà que ho especifiquin a l’apartat

d’observacions de la sol·licitud.

La sol·licitud d’ajut econòmic tindrà, a més d’aquesta funció, la de declaració jurada

d’ingressos en cas de no haver-la de fer a l’Agència Tributària i la d’autorització de consulta

telemàtica per part de l’Ajuntament.

Per tant, el tràmit digital consistirà en un formulari de sol·licitud d’ajut econòmic
/autorització de consulta / declaració jurada degudament emplenat.

Per tal de realitzar la sol·licitud d’ajuts econòmic, serà imprescindible indicar el codi IDALU

de l’infant que opta a l’ajut. L’IDALU (identificador de l’alumne/a) és el codi únic que

identifica l’alumnat durant tota la vida acadèmica al Registre d'alumnes de Catalunya (RALC).

L’IDALU s'assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula en

centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris que

desenvolupen l'activitat a Catalunya.

En el formulari de sol·licitud d’ajut econòmic també serà imprescindible indicar

l’activitat, torn i horari per al qual es sol·licita la beca. Aquests han de coincidir amb l’activitat,

torn i horari de la plaça que s’ha reservat prèviament a l’entitat. En cas de discordança entre el

que s’indica al formulari i la informació comunicada a l’entitat, s’entendrà com a vàlida aquella

comunicada a l’entitat.

En cas que al nucli de convivència hi hagi un membre amb discapacitat, aquest

comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte

d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas, caldrà explicitar-ho en el formulari d’ajut

i l’Ajuntament comprovarà d’ofici la resolució del Centre d’Atenció a Persones amb
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Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya que certifiqui un grau de discapacitat

del 33% o superior.

Així mateix, si es tracta d’una família monoparental, la persona sol·licitant també

comptarà per dues per al recompte abans esmentat si ho justifica explicitant-t’ho

al formulari, i l’Ajuntament  també comprovarà d’ofici el reconeixement de la Generalitat.

En el cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de renda, és imprescindible

indicar en el formulari de sol·licitud d’ajut econòmic la informació següent:

● Els ingressos nets percebuts durant el 2020 per cada membre de la família de la

unitat de convivència on resideix l’infant.

● Si en són perceptors, l’import anual rebut com a beneficiaris de la renda d’inserció
mínima(RMI) dels membres del nucli de convivència on viu l’infant.

La Comissió d’ajuts econòmics resoldrà les sol·licituds presentades i en notificarà el

resultat provisional als interessats mitjançant un correu electrònic o SMS, d’acord amb els

art. 42 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les

administracions públiques. També facilitarà un llistat a les entitats organitzadores

amb  el  resultat  de  les  sol·licituds,  que  podrà  ser  “acceptació”  o “ denegació”.

La notificació i publicació de la resolució d’atorgament o denegació provisional obre el

tràmit d’audiència de deu dies hàbils que començarà a comptar des de l’endemà de la

seva publicació i notificació per presentar al·legacions.

El fet que els sol·licitants interessats no presentin al·legacions suposa que hi estan

conformes, i per tant, la resolució provisional formulada tindrà caràcter de definitiva.

Les entitats mantindran la reserva de plaça fins a la resolució definitiva de les

al·legacions.

La Comissió d’ajuts, un cop resoltes totes les al·legacions presentades dins del

termini màxim de deu dies hàbils, confeccionarà un llistat amb la resolució definitiva

d’atorgament dels ajuts, el qual serà tramès a les entitats organitzadores

corresponents, juntament amb l’activitat per a la qual s’ha atorgat l’ajut i l’import

concedit.

Abans de finalitzar el període establert, les persones beneficiàries d’ajut econòmic

s'adreçaran a l'entitat organitzadora i formalitzaran la inscripció a l'activitat

corresponent. En el mateix moment, o segons el sistema que estableixi cada entitat – que

s'haurà comunicat a la persona peticionària en el moment de fer la inscripció– aquesta

abonarà la diferència entre l’ajut econòmic i el preu de l'activitat, , si és el cas

No es podrà canviar d’activitat un cop atorgat l’ajut econòmic, tret que l’activitat inicial

s’hagi anul·lat.
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La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats

podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes o

recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per

defensar els seus interessos.

CALENDARI AJUTS ECONÒMICS:

✔ Del 23 d’abril al 23 de maig de 2022: Sol·licituds ajuts econòmics casal. Els ajuts
s’hauran de tramitar telemàticament .

✔ 30 de maig de 2022:  Llistat provisional de persones beneficiàries d’ajuts econòmics.
 
✔ Del 31 de maig al 14 de juny de 2022: període de reclamacions d’ajut econòmic.

 
✔ 20 de juny de 2022: Llista definitiva de beneficiaris d’ajuts econòmics.

 
✔ Del 30 de maig al 3 de  juny  de 2022 : formalització de la inscripció dels beneficiaris

d’ajut econòmic. ( pagament)

CODIS ACTIVITATS AFA ESCOLA REINA VIOLANT

Casal: 060102CAS01

Colònies : 060102COL03

Per qualsevol dubte podeu adreçar-vos a:

gestio@garbuix.org

Whatsapp  640 666 447

(de dilluns a divendres només matins )
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