
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ACTIVITATS DE LLEURE 
EDUCATIU - GENERALITAT DE CATALUNYA 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 5 d’agost de 2020 

EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS 
SOCIALS I FAMÍLIES HA OBERT UNA 
CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS 
EXTRAORDINARIS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL 
FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS EN 
L'ÀMBIT DEL LLEURE EDUCATIU EN ELS 
REQUERIMENTS DE LA PANDÈMIA COVID-19  
(DOGC, NÚM. 8192 - 3.8.2020) 
 
Quines entitats en poden ser beneficiàries? 
Les entitats sense ànim de lucre i les empreses que 
organitzen activitats d’educació en el lleure previstes 
en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats 
d’educació en el lleure en les quals participen 
menors de 18 anys; amb excepció dels casals 
esportius, les estades o campus esportius i les rutes 
esportives. 
 
Quines línies d’ajuts s’estableixen en aquesta 
convocatòria? 
S'estableixen dues línies d'ajuts: 
Línia A. Ajut per a despeses d'inversió. Es 
considera despesa d'inversió la compra de materials 
per a l'adaptació de les infraestructures 
d'allotjament, àpat i pernoctació amb l'objectiu de 
garantir les mesures sanitàries necessàries i 
pertinents.  
 
Línia B. Ajut per a despeses corrents. Es 
consideren despeses corrents el lloguer de materials 
per a l'adaptació de les infraestructures 
d'allotjament, àpat i pernoctació amb l'objectiu de 
garantir les mesures sanitàries necessàries i 
pertinents; l'adquisició de material de protecció 
individual pels treballadors i els infants i adolescents 
participants, material d'higiene i de control sanitari, 
tant personal (mascaretes, mocadors de paper, etc.) 
com col·lectiu (termòmetres frontals, gel 
hidroalcohòlic; productes desinfectants, papereres 
de pedal, dispensadors de tovalloles d'un sol ús, 
etc.); i l'adequació i adquisició de material 
pedagògic, lúdic, esportiu, de papereria, necessari 
per complir les mesures establertes per les autoritats 
sanitàries competents (article 22 del Decret llei 

21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de 
caràcter econòmic, social i cultural). 
 
Quins requisits s’han de complir? 
Organitzar, almenys, una activitat de lleure educatiu. 
 
L'activitat o activitats d'educació en el lleure objecte 
de l'ajut han de complir les mesures de prevenció, 
protecció i higiene establertes per les autoritats 
sanitàries corresponents en relació amb la Covid-19. 
 
L'activitat o activitats d'educació en el lleure objecte 
de l'ajut han de complir amb el que disposa el Decret 
267/2016, de 5 de juliol, i en particular, amb el règim 
de notificació que s'hi estableix. 
 
No han d'estar aplicant un Expedient de Regulació 
Temporal d'Ocupació (ERTO) en alguna activitat 
vinculada a les activitats de lleure educatiu de l'estiu 
de l'any 2020. 
 
Quina documentació hem de presentar? 
Documentació que cal adjuntar al formulari de 
sol·licitud: 

 Sol·licitud de transferència bancària per a 
pagaments de la Tresorera de la 
Generalitat, segellat per l'entitat bancària i 
per l'entitat o empresa, només en el cas que 
no s'hagi presentat anteriorment, que hagin 
transcorregut més de cinc anys des de la 
seva darrera presentació o se n'hagin 
modificat les dades. 

 En cas que se sol·liciti l'ajut de la Línia A, 
s'ha d'adjuntar a la sol·licitud, segons Annex 
A. Entitats/Empreses - Inversions, amb la 
quantia i el concepte de la despesa (amb 
una breu descripció) per a la que es sol·licita 
l'ajut. 

 En cas que se sol·liciti l'ajut de la Línia B, 
s'ha d'adjuntar a la sol·licitud, segons Annex 
B. Entitats/Empreses - Despeses corrents, 
amb la relació d'activitats d'educació en el 
lleure per les quals es demana, amb 
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indicació del nombre d'infants participants i 
dels dies de durada de l'activitat o activitats. 

 
Quin és el termini per presentar sol·licituds? 
Del 4 al 24 d'agost de 2020. 
 
 
_____________________________ 
 
 
Recordeu que... 
Cada entitat ha de presentar un sol formulari de 
sol·licitud amb la línia d'ajut A o B o les línies d’ajut A 
i B, si sol·liciten les dues. 
Les entitats adscrites a una Federació d'Educació en 
el Lleure poden sol·licitar l'ajut a través d'aquesta, 
que actua com a representant. 
Podeu consultar les preguntes freqüents sobre la 
prestació extraordinària. Si no hi trobeu la resposta, 
podeu fer les vostres consultes enviant un missatge 
a la Bústia de contacte (seleccioneu el tema 
“Societat, ciutadania i famílies” i el subtema 
“Joventut > Ajuts i subvencions”). 
Des del Servei de Subvencions de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya us oferim també un 
assessorament personalitzat i una tramitació integral 
de totes les vostres sol·licituds de subvencions i 
ajuts. Per accedir al servei, podeu enviar un correu 
electrònic a ateneus@ateneus.cat o trucar al 932 
688 130. 
 
 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutscovid/ajutactivitatsedulleure/preguntesfrequents/

