
ACTIVITATS DE VACANCES D’ESTIU 2020

COM 
TRAMITAR 

L’AJUT



Cal omplir totes les caselles que el formulari consideri 
obligatòries.

El “nom sentit” s’ha de posar només si la persona no se sent identificada amb el 
nom que apareix en el seu document d’identitat.

L’IDALU és un número de molts dígits que cada alumne/a matriculat té al seu 
expedient escolar. Enguany no és obligatori posar-lo, però en la propera edició 
del 2021 sí que ho serà.

•	 Si	la	persona	no	està	obligada	a	fer	la	declaració	de	renda,	és	imprescindible	
que	posi	els	ingressos	familiars	anuals	de	l’any	2018	en	la	casella	correspo-
nent,*	provinguin	d’on	provinguin	 (renda	mínima	d’inserció,	nòmines	 tempo-
rals,	atur	o	altres).

*Vegeu l’apartat 4: Nucli de convivència; feu clic a “Obrir” a la dreta 
i poseu els ingressos nets anuals de cada membre en edat laboral i 
amb rendiments.

•	 Si	els	progenitors	(ambdós	empadronats	a	Barcelona)	estan	separats	i	tenen	
custòdia	compartida,	en	cas	que	la	persona	sol·licitant	no	estigui	empadrona-
da	amb	l’infant	o	adolescent,	caldrà	que	l’entitat	organitzadora	ho	faci	constar	
en	les	observacions.	Cal	evitar	que	hi	hagi	duplicitat	de	tramitació	d’ajut	per	
part	de	l’exparella.

Persones amb discapacitat i famílies monoparentals
En	cas	que	en	el	nucli	de	convivència	hi	hagi	un	membre	amb	discapacitat igual o 
superior al 33%,	aquesta	persona	comptarà	com	si	es	tractés	de	dues	persones	pel	
que	fa	al	recompte	d’ingressos/despeses	familiars.	Caldrà	posar-ho	a	la	casella	cor-
responent	i l’Ajuntament ho comprovarà d’ofici.	No	caldrà	presentar	cap	justificant.
Les	persones	que	tinguin	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 a 21 
anys.
El	mateix	tractament	rebran	les	famílies	monoparentals	que	ho	acreditin	clicant	en	la	
casella	corresponent.	L’Ajuntament de Barcelona ho comprovarà d’ofici.
Si	en	la	sol·licitud	es	fa	constar	l’autorització de la persona sol·licitant per	tal	que	
l’Ajuntament	consulti les seves dades fiscals a	l’Agència	Tributària,	no	caldrà	posar	
l’import	dels	ingressos familiars del 2018.

La persona sol·licitant declara sota la seva  
responsabilitat:
 Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud són certes.
									IMPORTANT:

•	 Per	 tenir	 accés	als	 ajuts	 econòmics	de	 la	 campanya	de	 vacances,	 cal	 que	
l’infant,	els	pares	o	els	 tutors	estiguin	empadronats	al	municipi	de	Barcelo-
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na.	Aquesta inscripció es comprovarà d’ofici per part de l’Ajuntament de 
Barcelona.	Excepcionalment,	si	per	 raons	de	necessitats	educatives	espe-
cials (NEE),	l’infant	està	matriculat	d’ofici	per	part	del	Departament	d’Ensen-
yament	en	una	escola	de	Barcelona	i	els	pares	resideixen	fora,	també	tindrà	
dret	a	tramitar	l’ajut	econòmic.

• Enguany, el període de sol·licitud d’ajuts va del 25 d’abril al 19 de maig. 
En cas que l’evolució de la crisi de la Covid-19 modifiqui aquestes dates, 
aquest fet es comunicarà al web de la campanya de Vacances d’Es-
tiu: www.barcelona.cat/vacances.

•	 La	beca	serà	d’un	màxim	de	10	dies	per	als	casals	d’estiu,	familiars,	esportius	
i	socioculturals	i	Campus	Olímpia;	de	14	dies	en	el	cas	de	colònies,	campa-
ments,	rutes,	estades	culturals	fora	de	Catalunya,	activitats	adaptades,	rutes	
esportives	o	estades	esportives,	i	per	a	tot	el	període	en	els	bressols	d’estiu,	
per a cada infant i en una sola activitat.	

•	 Hi	haurà	un	període	de	reclamacions	dels	ajuts	econòmics	del	29 de maig al 
12 de juny,	ambdós	inclosos.

• A partir del 30 de maig —si la situació sanitària ho permet—,	les	persones	
beneficiàries	s’adreçaran	a	l’entitat	organitzadora	i	formalitzaran	la	inscripció	
en	l’activitat	corresponent	abonant	la	diferència	entre	l’ajut	econòmic	i	el	preu	
de	l’activitat	i	signant	el	formulari	F9	que	l’entitat	els	presentarà	com	a	rebut	
de	l’ajut	atorgat.	Si	el	confinament	encara	fos	vigent,	la	persona	sol·licitant	i	
l’entitat	organitzadora	pactaran	la	forma	i	la	data	de	pagament	sense	haver	de	
posar	en	risc	la	salut	de	ningú	i	de	cap	manera	incomplint	l’obligació	de	con-
finament,	si	escaigués.

Un	cop	acceptades	les	clàusules	de	tractament	de	dades	i	quan	es	cliqui	“Enviar	for-
mulari”,	 la	persona	sol·licitant	tindrà	una	còpia	digital	que	podrà	desar	al	seu	mòbil,	
ordinador	o	tauleta.	Immediatament	després,	l’entitat	organitzadora	rebrà	el	formulari	
i,	un	cop	revisat,	el	farà	arribar	a	l’Ajuntament	de	Barcelona	també	per	via	telemàtica.

Per	a	qualsevol	dubte,	es	pot	contactar	amb	l’entitat	organitzadora	de	l’activitat	amb	
les	dades	que	apareixen	a	la	pàgina	web:	www.barcelona.cat/vacances,	o	també	al	
010	(telèfon	gratuït).
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