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Introducció
La Campanya de Vacances d’Estiu (CVE) és un programa
municipal que cada any ofereix un miler d’activitats
educatives perquè infants i adolescents d’1 a 17 anys puguin
gaudir de les vacances d’estiu a través de diferents activitats
de lleure, socioculturals i esportives.
La CVE a més, facilita l’accés a les activitats a tots els
infants i adolescents de la ciutat de Barcelona gràcies al
suport econòmic (beques) i recursos humans per a aquells
infants que necessiten una atenció especial.

PREINSCRIPCIONS i INSCRIPCIONS
A partir del 23 d’abril (dissabte)
El primer pas per a obtenir una beca és escollir l’activitat per
a la qual es vol demanar beca. Aquest pas és molt important
perquè, tot i que es poden realitzar tantes activitats com es
vulgui, només es pot demanar beca per a 1 activitat, i un cop
demanada no es pot canviar d’activitat. Les famílies poden
trobar tota la informació de les activitats de les entitats
organitzadores a la web de la Campanya de Vacances:
https://www.barcelona.cat/vacances/

PREINSCRIPCIONS i INSCRIPCIONS
Un cop escollida l’activitat, cal
preinscripció o reserva de plaça.

realitzar

la

Per a la majoria d’activitats, la preinscripció es pot
realitzar presencialment o bé online.

PREINSCRIPCIONS i INSCRIPCIONS
En el moment de fer la preinscripció, el ciutadà/na
haurà de comunicar a l’entitat que té intenció de
demanar beca per a aquella activitat.
Com a novetat d’aquest any, si en el moment de fer
la preinscripció una família comunica a l’entitat que
vol demanar beca pel seu fill/a, l’entitat li facilitarà
un codi PIN, que juntament amb l’IDALU, serviran
per a poder fer el tràmit de sol·licitud de beca a
l’Oficina Virtual de Tràmits.

PIN i IDALU
Què és el PIN?
• Codi de 8 números. Un pin per a cada infant. El facilita l’entitat en el
moment de fer la reserva de plaça o preinscripció.

Què és l’IDALU i com saber-lo?
• L'identificador de l'alumne que s'assigna a un alumne quan fa la primera
matrícula en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats
no universitaris que desenvolupen l'activitat a Catalunya. Es pot obtenir a
través de:
• https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/tramits/consulta_idalu
(es necessita certificat digital per fer la consulta, idCAT mòbil, etc.)
• Qualificacions (notes)
• Matrícula
• Contactar amb el centre

SOL·LICITUD DE BECA
El període de sol·licitud de beca també comença el
23 d’abril i finalitza el 23 de maig, ambdós inclosos.

La ciutadania
s’adreça a
l’entitat per a
reservar
plaça

L’entitat
reserva plaça
i pregunta si
la persona
demanarà
beca

Si la persona
vol demanar
beca, l’entitat
li demana
l’IDALU i li
facilita un
codi PIN únic
per infant

La ciutadania
utilitza el codi
PIN i l’IDALU
per a fer la
sol·licitud de
beca

L’Ajuntament
envia un SMS
a la
ciutadania
amb la
resolució de
les sol·licituds

SOL·LICITUD DE BECA
Com que per a realitzar el tràmit de sol·licitud de beca cal el
PIN, serà necessari haver contactat prèviament amb l’entitat
per obtenir aquest PIN abans de poder demanar la beca.
Per a facilitar el PIN, l’entitat demanarà el número IDALU de
l’infant. A cada IDALU correspon un PIN. Per tant, cada infant
té un PIN diferent. Si l’IDALU ja s’ha fet servir per obtenir un
PIN (per aquella activitat o qualsevol altra de qualsevol
entitat), l’entitat no podrà donar el PIN perquè el sistema li
dirà que ja s’ha donat un PIN per a aquell infant.
Si es perd el PIN, es pot tornar a contactar amb l’entitat
perquè el torni a facilitar (el mateix número).

IMPORT DE LA BECA
Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a i complint els
requisits establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i
estiguin empadronats al municipi de Barcelona.

La beca serà per un màxim de 10 dies als casals d’estiu, les
activitats familiars i als Campus Olímpia o esportius, i de 14 dies per
als bressols d’estiu, les colònies, les rutes, els campaments, les
sortides culturals fora de Catalunya i les estades i rutes esportives.
L’accés als tràmits 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 7.000 €:
• De 7.000,01 a 9.000 €:
• De 9.000,01 a 10.000 €:

90%
60%
30%

IMPORT DE LA BECA
Per a calcular la renda anual personal del nucli de convivència, es
sumen els ingressos nets de tots els membres del nucli majors de 16
anys i es divideixen entre el nombre de convivents. Els ingressos nets
que es prenen de referència són els que consten a la casella 0500
(Base liquidable general) de la Declaració de la renda de l’any 2020.
Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat igual
o superior al 33%, aquets membre compta per 2 a l’hora de fer la
divisió.
Si la família és monoparental, l’adult de referència també compta
per 2.
Per al recompte, no es tenen en compte els avis, tiets, cosins, etc.
Només pares/mares/tutors/tutores i fills/filles.

TRÀMIT SOL·LICITUD BECA
NOU TRÀMIT A L’OFICINA VIRTUAL DE TRÀMITS

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirt
ual/ca/tramit/20220001521
El tràmit es pot realitzar sense cap tipus de certificat digital.

MOLT IMPORTANT:
• Només es pot realitzar 1 sol·licitud de beca per infant.
• El codi PIN només es pot fer servir 1 cop.
• S’han de realitzar tantes sol·licituds com infants pels quals es
vulgui demanar beca.
• Només es pot demanar beca per 1 activitat per infant.
• Un cop demanada la beca, no es pot canviar d’activitat (només en
cas que l’entitat anul·li l’activitat).

TRÀMIT SOL·LICITUD BECA

És important
informar d’un
número de telèfon
mòbil perquè la
resolució de la beca
es comunicarà via
SMS

En el pas “0” s’ha de posar el PIN i l’IDALU

Pas 1: Dades bàsiques del sol·licitant.

POSSIBLES INCIDÈNCIES que les famílies es
poden trobar amb el PIN i l’IDALU
Què passa si l’infant no té IDALU?

Tots els infants escolaritzats a Catalunya haurien de tenir IDALU. Tot i
així, podria ser que per diversos motius l’infant no en tingués (perquè
acaba d’arribar a Catalunya, perquè té menys de 6 anys i no està
escolaritzat...).
Només en aquests casos, l’entitat facilitarà un codi equivalent a l’IDALU
(d’ún sol ús, només per a aquest tràmit) a les famílies perquè aquestes
puguin demanar la beca.
Què passa si l’entitat li diu que ja s’ha fet servir aquell IDALU però el/la sol·licitant no ha fet
cap altra sol·licitud?

Aquelles famílies que es trobin amb aquesta incidència, s’hauran de
posar en contacte amb l’entitat i a través d’ells els hi solucionaran la
incidència.

AL·LEGACIONS/RECLAMACIONS
Del 31 de maig al 14 de juny
A partir del 31 de maig totes aquelles famílies que no estiguin d’acord amb la
resolució de la seva sol·licitud de beca, podran fer al·legacions tant a través
de telèfon o correu electrònic. Aquest telèfon i correu electrònic es faran
públics a la web barcelona.cat/vacances el dia 31 de maig.

Reclamacions
CIUTADANIA

BACKOFFICE
Telèfon i e-mail.
(de dilluns a divendres
de 9 a 18 h)
NOMÉS DISPONIBLES
A PARTIR DEL 31 DE
MAIG. ES PUBLICARAN
EL MATEIX DIA 31. NO
ABANS

Incidències
ENTITATS

COMUNICACIÓ RESOLUCIÓ DE LES
BEQUES
El dia 30 de maig, s’enviaran els llistats provisionals dels
beneficiaris de les beques a les entitats. A través d’un SMS es
comunicarà a les famílies si se’ls hi ha atorgat o no la beca, i
l’import d’aquesta.
A partir del 20 de juny s’enviaran els llistats definitius i
aquelles famílies que van presentar al·legacions i se’ls va
modificar l’estat de la seva beca, rebran un segon SMS amb la
resolució definitiva.

Resum calendari d’inscripció per a les famílies que
sol·licitin beca:
 Preinscripció a les activitats: a partir del 23 d’abril
 Sol·licitud de beca: del 23 d’abril al 23 de maig

 Llista provisional de beneficiaris d’ajut econòmic (enviament SMS
amb la resolució provisional): 30 de maig
 Període de reclamacions: del 31 de maig al 14 de juny
 Llista definitiva de beneficiaris d’ajut econòmic (enviament SMS
amb la resolució definitiva): 20 de juny
 Formalització de la inscripció de beneficiaris de beca: a partir del 30
de maig

MONITORS/ES DE SUPORT
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 nens i nenes que per la seva discapacitat presentin
dificultats d'inclusió especials.
Per a poder tenir monitor/a de suport, els infants han de:
- Residir i estar empadronats a la ciutat de Barcelona.
- Aportar 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. Excepcionalment, es podran valorar sol·licituds
d’infants de 0 a 6 anys que aportin el dictamen acreditatiu de les
necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament
psicopedagògic (EAP) o per professionals de CDIAP, EIPI, EEAEN o CSMIJ.
La sol·licitud de monitors de suport la farà l’entitat i es farà a través de
l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT). La ciutadania haurà de contactar amb les
entitats organitzadores de les activitats a través de les dades de contacte que
trobaran al web de la Campanya.

NOVETAT IMPORTANT:
SMS Confirmació realització activitat
Una novetat important d’ aquest any és que si a una família se
li ha atorgat la beca, rebrà un SMS un cop iniciada l’activitat,
on hauran d’accedir a un enllaç informat per verificar la
participació de l’infant a l’activitat. Això substitueix la
signatura manual que havien de fer les famílies a les entitats
conforme l’infant havia participat a l’activitat.
Per tant les persones sol·licitants de beques rebran:
- 1 SMS amb la resolució provisional (30 maig)
- 1 SMS amb la resolució definitiva (en cas que hagin fet una
al·legació) (20 juny)
- 1 SMS per a confirmar que l’infant ha participat a l’activitat
(un cop iniciada l’activitat)

Gràcies per la vostra col·laboració!
www.barcelona.cat/vacances

