
Ajut econòmic en l’àmbit de l’educació  
en el lleure i de les activitats extraescolars 
per fer front a les conseqüències de la covid-19

 
Desembre
2020

3 modalitats d’ajut de pagament únic per a activitats (3-18 anys) 
suspeses o afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre

20 M€ i ampliació del crèdit 
S’atendran totes les sol·licituds amb dret a ajut presentades dins de termini

Termini: del 3 a l’11 de desembre de 2020  
Sol·licituds, requisits i procediment: convocatòria de l’ajut i web Tràmits.gencat.cat  

A      500  €

MODALITAT

Activitats  
de lleure educatiu 
en cap de setmana

PER A

• Federacions  
o coordinadores 
d’entitats de lleure 
educatiu
- 500 € per centre  
o agrupament adscrit

• Entitats de lleure  
no federades
- import únic de 500 €

Inscrites en el  
Cens d’entitats juvenils  
de la Direcció General  
de Joventut. 

B                       3.500  €

MODALITAT B1

Activitats  
de lleure 
educatiu entre 
setmana  
(entre dilluns 
i divendres) 

PER A

• Entitats de lleure
Inscrites en el  
Cens d’entitats juvenils  
de la Direcció General  
de Joventut. 

MODALITAT B2

Activitats 
extraescolars en 
centres educatius 
fora de l’horari lectiu  
previstes a la programació anual 
o aprovades pel consell escolar

Altres activitats 
extraescolars
(lleure educatiu entre setmana, 
ensenyaments de règim 
especial, idiomes, música, dansa, 
arts plàstiques o escèniques, 
tecnològiques, esport no 
federat, reforç no individual en 
establiments autoritzats, etc.)

PER A

• Treballadores i 
treballadors autònoms
• Empreses
• Centres docents privats
• Entitats sense ànim  
de lucre, AMPA, 
fundacions, etc.
•  Entitats de lleure 
educatiu no inscrites al 
cens d’entitats juvenils 

Donats d’alta en els epígrafs 
corresponents de l’IAE i  
que prestin aquestes activitats 
directament amb mitjans propis.

C      5.000  €

MODALITAT

Instal·lacions 
destinades a 
infants i joves

PER A

• Entitats privades
• Empreses 
• Treballadores i 
treballadors autònoms

Titulars o gestors 
d’instal·lacions juvenils 
inscrites al Registre 
d’instal·lacions juvenils  
de la Direcció General  
de Joventut.

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22275-ajuts-extraescolars-covid

