AJUTS ECONÒMICS A LES FAMÍLIES
NORMATIVA
- S’ha d’estar empadronat a Barcelona, a excepció dels infants amb algun tipus de discapacitat
que estiguin escolaritzats a la ciutat (en aquest cas ho hauran d’exposar a observacions)
- Es becaran amb un màxim de 10 dies i una sola activitat.
- En cap cas es becarà el 100%. S’utilitzarà la taula de trams d’ingressos nets de la renda 2021:
De 0 € a 7.000 € - 90%
De 7000,01 € a 9.000,00 € - 60%
De 9.000,01 € a 10.000 € - 30%
> de 10.000 € - 0%
Per calcular en cada cas aquest import, s’han de dividir els ingressos nets anuals declarats per
ciutadà i nucli de convivència (pare/mare/infants). Un membre del nucli de convivència amb
discapacitat compta com a dos, i en el cas de les famílies monoparentals que ho justifiquin a la
sol·licitud, l’adult referent també compta com a dos.
Si no es fa la renda, s’haurà d’indicar obligatòriament a la sol·licitud els ingressos nets anuals
de tots els membres del nucli de convivència majors de 18 anys.

COM DEMANAR L’AJUT
Les persones interessades en sol·licitar l’ajut econòmic hauran de seguir els següents passos:
1. Realitzar la inscripció online a www.diversesplai.cat o a través dels enllaços i codis QR dels
fulls informatius.
2. Posar-se en contacte amb Diver’s via diverstiu@gmail.com facilitant el nom de l’infant, nom
del casal i el codi IDALU (identificador de l’alumne/a al centre ). Us respondrem amb un Pin per
identificar-vos a la plataforma de l’Ajuntament. Aquest Pin és únic per cada infant i
intransferible. NO es pot usar aquest pin per altres infants o activitats.
3. Entrar al portal de tràmits de la Campanya de Vacances:
https://www.barcelona.cat/vacances/ (disponible a partir del 23 d’abril). Us heu d’identificar
per cada infant amb el seu IDALU i el Pin que us ha facilitat Diver’s.
4. Omplir el formulari de sol·licitud. Serà imprescindible indicar el Codi de l’activitat (els
trobareu a www.diversesplai.cat) i els dos torns de casal i horari (o colònies) de la plaça que
s’ha reservat prèviament a l’entitat. Aquest estiu no es podran fer canvis de dates de torns
becats, per tant, és important que es tingui segur. Sí es podran fer canvis dels torns no becats
amb previ avís a Diver’s amb una antelació de 15- 7 dies.
5. 30 de maig: resultat provisional als interessats mitjançant un correu electrònic o SMS. Durant
els següents 5 dies, les famílies hauran de confirmar la plaça i beca a diverstiu@gmail.com,
indicant nom casal, nom infant, i dates i horaris.
6. Del 31 de maig al 14 de juny: període de reclamacions a l’Ajuntament.
7. 20 de juny: resultat definitiu dels ajuts. Les famílies que han reclamat hauran de confirmar
plaça i dates a diverstiu@gmail.com, fins el 22 de juny.
8. Un cop iniciat el casal, rebreu un SMS de l’Ajuntament, és obligatori per rebre l’ajut,
confirmar a partir d’aquell enllaç, l’assistència de l’infant al casal d’estiu.

