BEQUES I AJUTS ECONÒMICS
Les famílies poden sol·licitar ajuts econòmics per a participar de les activitats d’estiu de
l’Esplai L’Estel.
L’Ajuntament de Barcelona i el Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC)
– Fundació Pere Tarrès concedeixen ajuts econòmics segons la renda familiar.
Si voleu consultar els criteris d’atorgament de les beques, aquests són els següents:
Ajuntament de Barcelona
En funció de la base liquidable general de la declaració de l’any 2020– corresponent a la
casella 0500, a partir d’ara “ingressos nets anuals”–, 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.
Per tal de facilitar l’anàlisi tècnica de la capacitat econòmica de les famílies que sol·licitin
un ajut per a l’activitat, així com el percentatge becat del cost de l’activitat, s’utilitzarà la
taula de trams d’ingressos nets següent:

Per calcular en cada cas aquest import, s’han de dividir els ingressos nets anuals declarats
–base liquidable general del contribuent– entre el nombre total de membres del nucli de
convivència –pare/s//mare/s//tutors/es i fills que hi convisquin– tenint en compte que 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.
Les persones interessades en sol·licitar l’ajut econòmic s'adreçaran a l'entitat
organitzadora de l'activitat a la qual es volen inscriure –a partir de la data d’inscripció
indicada al calendari (Annex 2)– per a assegurar la disponibilitat de places en l’activitat,
torn i horari en qüestió, i posteriorment formalitzaran la sol·licitud d’ajut, sense abonar cap
quantitat a compte.
Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) – Fundació Pere Tarrès
Properament coneixerem les bases d’aquestes beques.
També s’assignen en funció de la renda familiar, seguint els mateixos mètodes de càlcul
que l’Ajuntament de Barcelona, tot i que els llindars per a rebre l’ajut econòmic són més
alts.

A més, normalment, percentatges d’atorgament de la beca són del 0%, del 25%, del 50% o
del 75% com a màxim.
Actualitzarem aquesta informació quan tinguem les bases de la convocatòria.
Per qualsevol dubte en la sol·licitud i tramitació us podeu adreçar a l’Equip de Beques
l’Esplai (Clàudia Subias, Èlia Llisterri i Maria Pons) a través de la següent adreça electrònica:
beques.esplaiestel@gmail.com.

