
BEQUES I AJUTS ECONÒMICS
PER L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

INFORMACIÓ GENERAL

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. 

Complert aquest supòsit, es becaran - sempre amb 
un màxim d’una activitat per nen/a - per a tot el 
període d’activitat i amb un màxim de 10 dies. 

L’Ajuntament de Barcelona establirà anualment 
l’ import màxim d’ajut econòmic a les famílies més 
necessitades i els tècnics de l’Àrea de Drets Socials 
valoraran les sol·licituds presentades i resoldran 
els atorgaments dels ajuts, que, en cap cas, no 
superaran el 90% del preu total de l’activitat. 

En funció de la renda personal disponible, 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. 

TRAMS D’INGRESSOS I BAREMS ESTABLERTS

Per tal de facilitar l’anàlisi tècnica de la capacitat 
econòmica de les famílies que sol·licitin ajut per a 
l’activitat, així com el percentatge becat del cost de 
l’activitat, s’utilitzarà la taula de trams d’ ingressos 
següent:

Ingressos anuals nucli 
familiar Percentatge d’ajut econòmic

De 0€ a 7.000€ 90%

de 7.000,01€ a 9.000€ 60%

De 9.000,01€ a 10.000€ 30%

> de 10.000€ 0

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de:

1. Sumar els ingressos anuals declarats del nombre 
total de membres del nucli de convivència -pare/
mare/tutors i fills que hi convisquin- 

2. Dividir el resultat d’aquesta suma entre la 
quantitat de membres del nucli de convivència, 
tenint en compte que un membre del nucli de 
convivència amb discapacitat compta com a dos. 
En el cas de les famílies monoparentals que ho 
justifiquin documentalment, l’adult referent també 
comptarà per dos. 

En cas què l’ import pressupostat no sigui suficient per subvencionar les sol·licituds valorades què per 
barem hi tinguin dret, es prioritzaran per ordre de l’ import de renda personal disponible per nucli de 
convivència, segons el criteri ordinal entre els dos extrems baremats de 0€ fins als 10.000,00€. 
La resposta de l’ Administració a la sol·licitud d‘ajut en aquests casos serà: “denegada per manca de recursos 
municipals”.
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Les persones interessades en presentar la 
sol·licitud hauran d’estar empadronades -pares/
tutors i fills que hi convisquin- al municipi de 
Barcelona, inscripció que l’Ajuntament comprovarà 
directament d’ofici.
 
Excepcionalment, es permetrà accedir als Ajuts 

municipals, a tots aquells nens i nenes amb 
necessitats educatives especials que tot i estar 
empadronats a l’ Àrea metropolitana, estiguin 
escolaritzats per requeriment del Departament 
d’Ensenyament en escoles d’educació especial 
dins el terme municipal de Barcelona i així ho 
puguin demostrar.

QUI POT SOL·LICITAR LA BECA?

- MEMBRE AMB DISCAPACITAT:
Caldrà presentar la còpia de la resolució del Centre 
d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la 
Generalitat de Catalunya què certifiqui un grau de 
discapacitat del 33% o superior. 

- FAMÍLIA MONOPARENTAL: 
Document amb el reconeixement de la Generalitat.

- NO OBLIGACIÓ DE FER LA DECLARACIÓ DE LA RENDA:
• El full de salari o certificat d’ ingressos anuals 

PROCÉS DE SOL·LICITUD - NOVETAT!         

El tràmit es farà exclusivament ONLINE a partir del 
23 d’abril clicant aquí: LINK AJUT ECONÒMIC .

Els passos a seguir son els següents:
Per tal d’ iniciar la sol·licitud d’ajuts econòmics, 
enguany es demanarà un codi PIN.
1. Sol·licitud del codi PIN. 
 - Posa’t en contacte amb la Coordinació del Casal a 
través de:

• Mail: afa.poveda@gmail.com
• Telèfon: 932.114.496

- Facilita les següents dades a la Coordinació del 
Casal: 
• Dades pare/mare/tutor: Nom i cognom, correu i 

telèfon.
• Dades infant: Nom, cognom i número IDALU. 

L’IDALU és un número identificador de l’alumne 

i el podrà aconseguir a les notes escolars, a 
la matrícula de l’escola o trucant al Centre 
Escolar.

2. El Coordinador del Casal et facilitarà el codi PIN 
per a que puguis iniciar el tràmit.

3. Ara ja pots iniciar la sol·licitud del tràmit omplint 
totes les dades i posant el codi d’activitat:
060220CAS03

4. Un cop finalitzat el formulari de beca, guarda el 
comprovant i adjunta’l a la inscripció del Casal o 
Campus.

DOCUMENTACIÓ EN CASOS ESPECIFICS         

de tots els membres en edat activa de la unitat 
de convivència on resideix l’ infant. En cas de no 
tenir full de salari ni cap document que certifiqui 
els ingressos anuals, la persona sol·licitant haurà 
de signar la declaració jurada inclosa al Full de 
Sol·licitud. 

• Si s’és perceptor/a,la resolució com a 
beneficiari/a de la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI) dels membres del nucli de convivència on 
viu l’ infant, o fotocòpia del resguard de l’entitat 
bancària de l’ ingrés de l’esmentada renda. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20220001521
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CALENDARITZACIÓ

Tràmit a realitzar 
Dates

D’inici Data final

Inici d’ inscripcions 23 d’abril de 2022

Sol·licitud d’ajuts econòmics 23 d’abril de 2022 23 de maig de 2022

Sol·licitud de monitors de suport 27 d’abril de 2022 27 de maig de 2022

Llistes provisionals de beneficiaris d’ajut econòmic 30 de maig de 2022

Període de reclamacions d’ajut econòmic 31 de maig de 2022 14 de juny de 2022

Llista definitiva de beneficiaris d’ajut econòmic 20 de juny de 2022

La notificació de la resolució d’atorgament o 
denegació provisional es farà per SMS o correu 
electrònic que el sol·licitant hagi facilitat al 
formulari online. 

El tràmit d’audiència s’obrirà durant 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 la 
resolució provisional tindrà caràcter de definitiva.
En el cas d’haver-hi reclamacions, aquestes 
s’hauran de resoldre en el termini màxim de vuit 
dies hàbils. 

La Comissió d’Ajuts, un cop resoltes totes les 
al·legacions presentades dins del termini màxim 
de vuit dies hàbils, confeccionarà un llistat amb 
la resolució definitiva d’atorgament dels ajuts el 

qual serà transmès a la Fundació del Bàsquet 
Català, juntament amb l’activitat per a la qual 
s’ha atorgat l’ajut així com l’ import. 

Abans de finalitzar el període establert, les 
persones beneficiàries d’ajut econòmic hauran 
de formalitzar el full d’ inscripció de l’activitat 
corresponent a la Fundació del Bàsquet Català.

En el mateix moment, s’abonarà si és el cas, la 
diferència entre l’ajut econòmic i el preu de 
l’activitat. 

En cap cas el full de beca equival al full  
d’ inscripció.

No es podrà canviar d’activitat un cop atorgat l’ 
ajut econòmic, tret que l’activitat inicial s’hagi 
anul·lat i el/la beneficiari/a no tingui una activitat 
alternativa. 

NOTIFICACIONS I AL·LEGACIONS



SOL·LICITUD DE 
MONITOR/A DE SUPORT 

SOL·LICITUD, DOCUMENTACIÓ I TERMINIS

La sol·licitud la farà la Fundació del Bàsquet Català 
mitjançant el formulari F7 que s’haurà de presentar 
degudament complimentat per la pròpia Fundació 
del Bàsquet Català  a l’equip tècnic de l’IMPD de 
cada districte on es desenvolupa l’activitat. 

L’IMPD, amb la col·laboració dels tècnics de la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 
districte, valorarà les demandes i decidirà, en cada 
cas, si és necessària o no la presència d’un monitor 
de suport. 

Les funcions del monitor es fonamentaran en un 
reforç al grup en el què s’hagi inscrit l’ infant o 
infants, oferint recursos i estratègies per fomentar 
la inclusió de l’ infant a l’activitat. 

Així doncs, es podrà valorar que l’atenció del monitor 
sigui a compartir per a més d’un infant, o es centri 
només en determinades activitats. 

Els monitors de suport hauran de participar de 
la formació promoguda per l’IMPD en relació a 
la inclusió dels infants amb discapacitat en les 
activitats de lleure. 

L’atorgament del Monitor de suport no podrà ser 
superior a 4 torns (equivalents a 20 dies). 

El termini de presentació de la sol·licitud de 
monitor/a de suport serà del 27 d’abril al 27 de maig 
de 2022.

INFORMACIÓ GENERAL
Totes les activitats que formen part de la Campanya 
han de garantir la inclusió de tots els infants i 
adolescents, comptant amb una programació 
i els mitjans tècnics i humans adients per a la 
seva participació amb independència que puguin 
presentar o no alguna discapacitat. 

L’entitat organitzadora de l’activitat podrà sol·licitar 
a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
(IMPD) el reforç de l’equip de monitors, per atendre 
aquells infants que per la seva discapacitat 
presentin especials dificultats d’ inclusió.

REQUISITS PER SOL·LICITAR-HO: 

• Residir i estar empadronat a la ciutat de Barcelona. 

• Tenir el certificat que acrediti com a mínim el 33% 
de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a 

Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat 
de Catalunya. Aquest any no cal adjuntar-lo, es farà 
la consulta des de l’IMPD.

Es valoraran sol·licituds d’ infants de 0 a 6 anys que 
aportin la següent documentació:

1. Dictamen acreditatiu de les Necessitats Educatives 
Especials emès per l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic (EAP) o per professionals del CDIAP/
EIPI/EANE o CSMIJ. No es valoraran Dictamens que 
només contemplin necessitats socials.

2. Informe actualitzat dels Centres d’Atenció Precoç, 
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil o Equip de 
valoració d’Escoles Bressol Municipals.


