INFORMACIÓ D’AJUTS EXTRAORDINARIS D’ACTIVITATS D’ESTIU 2020

Convocatòria de l'ajut extraordinari a les famílies per fer econòmicament més accessibles les activitats
del lleure educatiu a Catalunya, que preveu el capítol III del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures
urgents de caràcter econòmic, cultural i social.
Publicat el dia 14/07/2020
Quan es pot demanar?
A partir del dia 15 de juliol de 2020 a les 08.00 hores i fins el dia 14 de setembre de 2020 o bé fins a exhaurir
la quantitat destinada als ajuts.
Qui ho pot demanar?
1. Les persones que tinguin a càrrec seu infants, adolescents i joves d'entre 3 i 17 anys.
2. Has de ser més gran de 18 anys.
3. Has d’estar empadronada i residir legalment en un municipi de Catalunya.
4. Que la unitat familiar tingui ingressos bruts inferiors als 25.180,44 euros anuals.
* Es considera que els ingressos bruts de la unitat familiar són inferiors a aquest import si aquests no superen els
12.590,22 euros en el període comprès entre l'1 de gener i el 30 de juny del 2020. A aquest efecte, es computen els
ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat familiar. S'entén per unitat familiar la que està
formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o
de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o
acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent-ne els que siguin de simple veïnatge
compartit.

5. Es pot demanar l’ajut per a l’activitat de casal d’estiu de juliol o bé per l’activitat de casal de setembre,
però aquesta sempre ha de ser gaudida en jornada completa.
6. Només ho poden demanar persones que no hagin rebut cap beca per la mateixa activitat la qual es
vol demanar l’ajut. És a dir han de ser persones que no hagin entrat dins de la campanya de beques
d’estiu de l’ajuntament de Barcelona.
7. Si sou famílies que us havíeu quedat fora de les beques de Barcelona perquè estàveu empadronades
fora, amb aquesta convocatòria si que us hi podeu presentar.
8. L'ajut per fer econòmicament més accessibles les activitats en l'àmbit del lleure és compatible amb
la percepció de la renda garantida de ciutadania.
9.

Cada unitat familiar té dret a una sol·licitud d'ajut econòmic per a una activitat en l'àmbit del lleure per cada fill o
filla que tingui a càrrec d'entre 3 i 17 anys.

Com es demana?
A través del portal de tràmits de gencat: http://web.gencat.cat/ca/tramits
Passos:
1. Omplir la sol·licitud.
2. Un cop emplenat el formulari específic de la convocatòria, s'ha de presentar electrònicament
mitjançant l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

* Per presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i signatura que estableix el Protocol
d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol. Concretament, s'admeten els següents:
a) Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.
b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot consultar a la secció
Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat).
c) Sistema idCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/).

3. Informar a l’esguard que s’ha demanat.
4. Les persones sol·licitants poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud a l'espai La meva carpeta
de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat).
5. En cas que hagi finalitzat el termini establert i no s'hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud
s'ha d'entendre desestimada.
6. Un cop s'hagi atorgat l'ajut, la persona beneficiària rebrà un document acreditatiu de la concessió de
l'ajut en què s'indiquin la quantia i el codi identificatiu d'aquest.

Com es concedeix?
La resolució de les beques s’anirà fent per ordre d’arribada.
Com es cobra?
La prestació la rebrà l’esguard i serà l’esguard qui faci el retorn a la família sol·licitant és per això, que és
important, que ens notifiqueu a l’esguard que heu demanat l’ajut.
Quina quantitat s’atorga?
En el cas d’una setmana a jornada completa la quantitat que s’atorgarà serà de 80,00 €.

Adreça de contacte per a qualsevol dubte:

lesguard@lesguardcoop.cat

Barcelona 14 de Juliol de 2020

