PREGUNTES FREQÜENTS PER A LA SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS
1. Fins quin dia puc sol·licitar l’ajut econòmic?
Del 25 d’abril al 19 de maig
2. Qui pot sol·licitar l’ajut econòmic?
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 €: 60%
De 7.500,01 a 9.000 €: 30%
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.
3. Quan sabré si m’han acceptat la sol·licitud d’ajut econòmic?
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: 19 de juny.
4. On he de sol·licitar l’ajut econòmic?
A la web de l’Ajuntament de Barcelona: https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
5. On he de fer la Inscripció al casal?
A la web de l’AECV: https://www.aeciutatvella.cat/casals-i-campus/
6. He de pagar el casal abans de que surti la resolució d’ajut econòmic?
No. Fins que no surti la resolució de persones beneficiàries no caldrà abonar la diferència de preu.
7. Com puc fer per reservar plaça del casal si demano ajut econòmic?
En el moment que es rep la sol·licitud d'ajut econòmic i es completa la inscripció a la web de
l’AECV la plaça del nen/a queda automàticament reservada.
8. S’ha de presentar el certificat de família monoparental?
No. Enguany no és necessari adjuntar aquest document a la sol·licitud d’ajuts econòmics (beca).

9. Què passa si són més de 3 germans/es i no els puc introduir al full de beca?
En el cas de ser més de 3 germans/es has d’escriure’n tres al full de sol·licitud de beca i posar-te
en contacte amb el coordinador/a del casal perquè pugui escriure els germans/es que falten.
10. Si tinc més de 18 anys i no he fet la declaració de la renta o bé no treballo, què he de
posar al document?
T’has de posar en contacte amb el coordinador/a perquè et pugui validar aquesta informació
11. S’ha de presentar el certificat de discapacitat d’algun membre familiar?
No. Només cal comunicar-ho al coordinador en el cas de que l’infant necessiti monitor de suport
per realitzar les activitats del casal.
12. Puc sol·licitar la Beca si la situació econòmica dels membres familiars en edat de treballar
ha canviat respecte la última declaració de renda?
Si la situació econòmica familiar està actualment dins els paràmetres que marca l’Ajuntament
per demanar la Beca comunica-ho al coordinador per poder-ho introduir a la sol·licitud.
13. Com s’actuarà en el cas que s’hagi pagat el casal i s’ha de suspendre com a mesura
preventiva al COVID-19?
En el cas que les autoritats prohibeixin la realització de casal d’estiu l’AECV retornaria
íntegrament tot l’import abonat per les famílies.

