
Esplai La Sagrera 

 
 

Guia per emplenar la sol·licitud d’ajut econòmic 

de l’Ajuntament de Barcelona 

Us recomanem que abans d’iniciar la sol·licitud, llegiu atentament aquesta guia 

Aquest any la sol·licitud d’ajut econòmic/declaració responsable i autorització de consulta de 

dades per a activitats de vacances d’estiu 2021 per a infants i adolescents es realitza de forma 

telemàtica.  

Per tramitar l’ajut s’ha d’emplenar un formulari online. Cal omplir totes les caselles que el 

formulari consideri obligatòries (marcades amb *). 

     Termini per presentar les sol·licituds: del 24 d’abril al 21 de maig 

El formulari consta de les seccions següents:  

1. Dades de la persona sol·licitant 

S’ha d’omplir amb les dades de la mare/pare o tutor que sol·licita l’ajut (nom, DNI, adreça del 

domicili, telèfons de contacte, etc). 

2. Dades de l’infant o adolescent 

S’ha d’omplir la secció amb les dades de l’infant o adolescent que s’inscriu a l’activitat d’estiu: 

nom, cognoms i data de naixement.  

Aspectes a tenir en compte: 

• El «nom sentit» s’ha de posar només si la persona no se sent identificada amb el nom que 

apareix al seu documents d’identitat.  

• La identificació de l’alumne o «IDALU» és un número de molts dígits que cada alumne 

matriculat té al seu expedient escolar.   

 

 

3. Dades de l’activitat 
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Aquesta secció s’ha d’emplenar amb les dades de l’activitat per la qual se sol·licita l’ajut 

econòmic. IMPORTANT! Només es pot demanar un ajut per infant, de manera que els 

infants nascuts entre el 2008 i 2015, si participen en més d’una activitat, només podran 

sol·licitar l’ajut respecte una! (→ Us recomanem que sol·liciteu l’ajut per l’activitat que tingui un 

major cost). 

Activitat 

Codi a emplenar a la 
sol·licitud 

(copiar idènticament!!) 

Dates i horaris de l’activitat 

(exemple orientatiu) 

Casal d’estiu(2008-2015) 090082CAS01 

Del 28/06 al 02/07 (de 9 a 17h) 

Del 05/07 al 09/07 (de 9 a 17h) 

Del 12/07 al 16/07 (de 9 a 17h) 

Colònies(2008-2015) 090082COL02 Del 23 al 31 de juliol (24h) 

Campaments Carants (2006 i 2007) 090082CAM04 Del 5 al 11 de juliol (24h) 

Campaments Balandrau (2005) 090082CAM03 Del 12 al 19 de juliol (24h) 

Ruta Salòria (2004) 090082RUT05 Del 3 al 11 de juliol (24h) 

 

4. Nucli de convivència 

Aquesta secció serveix per valorar la viabilitat de l’ajut, per la qual cosa us recomanem que 

autoritzeu l’accés a les dades fiscals per Internet a l’Agència Tributària. 

A continuació, hi ha diferents punts desplegables segons les persones que convisquin al 

domicili. Cliqueu l’opció “obrir” que hi ha a la dreta de cada membre i s’ha d’emplenar amb les 

dades de totes les persones que convisquin en la unitat familiar: nom i cognoms, data de 

naixement, DNI i certificat de discapacitat (si s’escau). En el cas de l’infant inscrit i dels 

germans no és obligatori el DNI, però sí que heu d’indicar si algun germà sol·licita l’ajut.  
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Algunes consideracions sobre aquest punt: 

• Si la persona no està obligada a fer la declaració de renda, és imprescindible que posi els 

ingressos familiars anuals de l’any 2019 en la casella corresponent (provinguin d’ on 

provinguin – Renda Mínima d’Inserció, nòmines temporals, atur, varis...)  

→ S’ha de clicar “obrir” a la dreta i posar 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/el sol·licitant no estigui empadronat/da amb l’infant o 

adolescent, caldrà que l’entitat organitzadora ho faci constar a observacions per tal d’evitar 

que hi hagi duplicitat de tramitació d’ajut per part de l’ex parella. 

→ Ens heu d’enviar un correu electrònic a esplailasagrera@gmail.com i indicar-nos el 

nom de l’infant per tal que ho puguem incloure en l’apartat d’observacions de 

l’aplicatiu.  

Consideracions en els casos de persones amb discapacitat i famílies monoparentals:  

• En cas que al nucli de convivència hi hagi 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. Caldrà posar-ho a la casella corresponent i l’Ajuntament 

ho comprovarà d’ofici. No caldrà presentar cap justificant.  

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

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

mateix tractament rebran les famílies Monoparentals que ho acreditin clicant la casella 

corresponent. L’Ajuntament de Barcelona ho comprovarà d’ofici. 

• Si a la sol·licitud es fa constar l’autorització del/la 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 2019. 

Acceptació del tractament de les dades recollides  

➢ Heu d’acceptar el tractament de les dades. 

➢ Indiqueu l’opció “no soc un robot”.  

 Reviseu totes les dades abans d’acceptar l’enviament, perquè NO es podran 

modificar després! 

➢ Quan hagueu revisat que tot és correcte, cliqueu l’opció que apareix en color verd “acceptar 

i enviar dades”. 
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A continuació, veureu un resum de la sol·licitud amb un número de registre amb el qual es 

podrà resoldre qualsevol incidència o dubte sobre la sol·licitud.→Us recomanem que guardeu 

una còpia d’aquest resum, perquè serà el comprovant de la sol·licitud.  

Immediatament després, l’Esplai ‘La Sagrera’, com a entitat organitzadora de les activitats, 

rebrem el formulari i, un cop revisat, el farem arribar a l’ Ajuntament de Barcelona també per via 

telemàtica. 

Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del 

correu electrònic:esplailasagrera@gmail.com. 

 

ASPECTES IMPORTANTS:  

• Heu de tenir en compte que aquesta sol·licitud es tracta d’una declaració responsable, de 

manera que la persona sol·licitant declara sota la seva responsabilitat que totes les 

dades que consten en aquesta sol·licitud són certes.  

• Per tenir accés als ajuts econòmics de la Campanya de vacances, cal que l’infant, els 

pares i/o els tutors estiguin empadronats al municipi de Barcelona. Aquesta inscripció 

es comprovarà d’ofici per part de l’Ajuntament de Barcelona. Excepcionalment si per raons 

de necessitats educatives especials -NEE- el/la nen/a està matriculat/da d’ofici per part del 

Departament d’Ensenyament en una escola de Barcelona i els pares resideixen fora, 

també tindrà dret a tramitar l’ ajut econòmic.  

• Es becarà amb 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, campaments, rutes, 

estades culturals fora de Catalunya, activitats adaptades, rutes esportives, estades 

esportives i, per a tot el període, als bressols d’estiu, per a cada infant i a una sola activitat. 

• Enguany el període de sol·licitud d’ajuts és del 24 d’abril al 21 de maig. En cas que, 

l’evolució de la crisi de la Covid-19 hagi de modificar aquestes dates, es comunicarà 

al web de la Campanya de Vacances d’Estiu: www.barcelona.cat/vacances  

• Hi haurà un període de reclamacions dels ajuts econòmics del 28 de maig al 10 de juny, 

ambdós inclosos.  
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• A partir del 28 de maig -si la situació sanitària ho permet- les persones beneficiàries 

s’adreçaran a l’entitat organitzadora i formalitzaran la inscripció a 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 hi presentarà com a rebut de l’ajut atorgat. Si el confinament encara fos 

vigent, la persona sol·licitat i l’entitat organitzadora pactaran la forma i data de pagament 

sense haver de posar en risc la salut de ningú i de cap manera incomplint l’obligació de 

confinament si fos el cas.  

 

Podeu accedir al formulari de sol·licitud d’ajuts 

clicant el següent enllaç: 

     https://ajutsbcncve.cat/main/index.php?lang=ca  

 

 

Per més informació, podeu visitar la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona: 

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

 

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

