
AJUTS ECONÒMICS

Aquest any, davant la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19, no es podran

presentar  les  sol·licituds  d’ajut  econòmic  a  les  Oficines  d’Atenció  Ciutadana  (OAC)  ni

recollir els formularis a l’escola. Per aquest motiu us fem arribar aquest document, on fem

referència a aquells aspectes que ens semblen més rellevants del procés de sol·licitud de

beques.

El  dia  25  d’abril  es  publicarà el formulari  de  sol·licitut en  la  web

https://vacances.barcelona.cat/ca/ que s’haurà d’omplir per poder demanar l’ajut.

Un  cop  omplert  i  autoritzat  el  tractament  de  les  dades  s’enviarà  automàticament  i  es

generarà una còpia per vosaltres i una altre per l’entitat.

Si  alguna  família  presenta  limitacions  lingüístiques  i/o  digitals  per  fer  el  tràmit  pot

contactar amb la comissió Casal d’Estiu (casaldestiu@afacancarabassa.cat) per buscar una

via alternativa.

En el full de sol·licitud, com a novetat, veureu que es demana el  IDALU (Identificació de

l’Alumne).  És  un  codi  numèric  de  20  dígits  i  surt  de  l’expedient  acadèmic  del  nen/a

matriculat al primer curs, als 6 anys. Us informem d’aquesta dada per si no la teniu a mà

que la pugeu buscar amb temps. Si no el trobeu també ens podeu fer arribar un correu

electrònic a la comissió Casal d’Estiu e intentarem buscar-lo.

Calendari terminis:

● Sol·licitud d’ajut econòmic: del 25 d’abril al 15 de maig.

● Llista provisional de persones beneficiàries d’ajut econòmic: 28 de maig.

● Període de reclamacions: del 29 de maig al 14 de juny.

● Llista definitiva de persones beneficiàries d’ajut econòmic: 19 de juny.

https://vacances.barcelona.cat/ca/
mailto:casaldestiu@afacancarabassa.cat


L’accés  als  trams d’ajuts  econòmics (del  90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda

personal anual de la família, segons el nivell de renda del quadre següent:

 De 0 € a 6.000 € 90%

 De 6.000,01 € a 7.500,00 € 60%

 De 7.500,01 € a 9.000 € 30%

 > de 9.000  0 €

Per calcular en cada cas  aquesta renda,  s’han de dividir els ingressos anuals declarats

entre el nombre total de membres de la unitat familiar.

Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat igual o superior al

33%,  aquest  comptarà  com  si  es  tractés  de  dues  persones  pel  que  fa  al  recompte

d’ingressos/despeses familiars.  En aquest cas,  caldrà presentar  còpia de la  resolució del

Centre  d’Atenció  a  Persones  amb  Discapacitat  (CAD)  de  la  Generalitat  de  Catalunya,

juntament amb el Full de Sol·licitud.

En el cas de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin en les

activitats, podran sol·licitar l’ajut econòmic si tenen una edat igual o inferior als 21 anys.

Si la persona sol·licitant d’un ajut econòmic acredita que té el reconeixement de  família

monoparental, el sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que

fa al  recompte d’ingressos/despeses familiars.  En aquest  cas,  caldrà  presentar  còpia del

carnet de famílies monoparentals.


