Sol·licitud d’ajut econòmic / Estiu 2022

associació esportiva l’eixample

Tota la informació per la sol·licitud d’ajuts econòmics estarà disponible a partir de l’11 d’abril.
www.barcelona.cat/vacances/ca/ajuts-a-les-families
El període de sol·licitud d’ajut econòmic comença el 23 d’abril i finalitza el 23 de maig.

Passos imprescindibles per fer la demanda d'ajut econòmic
1r pas:
- Accedir al nostre web www.ae-eixample.cat
- Nou registre o usuari registrat.
- Actualització de dades de l’usuari registrat.
- Afegir torns amb BECA (2 com a màxim de la mateixa activitat i escola).
- Clicar a “Pagar/Inscripció amb BECA”, tot seguit et demanarem L’IDALU de l’infant inscrit i les dades de la persona que
sol·licita l’ajut (dades imprescindible per la sol·licitud d’ajuda).
L'IDALU és el número d'identificador de l'alumne i el podràs trobar a:
· Qualificacions (notes)
· Matrícula
· Contactant amb el teu centre
· https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/tramits/consulta_idalu
· https://educacio.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
- Insertar l’IDALU, les dades corresponents i finalitzar el procediment de la inscripció (les activitats amb BECA de
moment no hauràs de pagar-les).
- T’arribarà un e-mail amb la informació de les activitats reservades amb o sense BECA i les instruccions per continuar
la sol·licitud de BECA.
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2n pas:
- A partir del 23 d’abril t’enviarem un e-mail amb un PIN que correspon a les activitats reservades a la nostra entitat.
- Amb aquest PIN hauràs d’accedir al web de l'Ajuntament aquí indicat (data límit 23 de maig):
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20220001521
- Omplir el formulari de sol·licitud de l’Ajuntament.

3r pas:
- A partir del dia 30 de maig es publicarà el llistat provisional d’ajuts econòmics i rebreu una notificació de l’Ajuntament
amb l’import de l’ajut.
- Posteriorment us enviarem un e-mail amb l’enllaç de l’import pendent de pagament dels torns amb ajut. Aquest
import haurà d’efectuar-se amb targeta de crèdit o dèbit.
- Per a aquells ajuts denegats per l’Ajuntament de Barcelona, l’enllaç de pagament correspondrà a la totalitat de
l’import dels torns.
- Us recordem que fins que no s’efectuï el pagament d’aquest import no quedarà finalitzada la inscripció d’aquests torns.

Podeu demanar més informació per correu electrònic a contacta@ae-eixample.cat.
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