
   

 

83. Ajut econòmic extraordinari per a empreses i 

entitats sense ànim de lucre per a l'organització i 

funcionament de les activitats en l'àmbit del lleure 

educatiu en els requeriments de la pandèmia COVID-19. 

-Generalitat de Catalunya-. 

 

1. Tipus d’ajut:    

Ajuda extraordinària per a les entitats organitzadores d'activitats de lleure 

per tal de minimitzar l'impacte econòmic en l'adequació de l'organització i 

funcionament d'aquestes activitats, als requisits i mesures de prevenció, 

higiene i protecció establertes per les autoritats sanitàries i acordades als 

òrgans corresponents, en el context de la crisi sanitària.  

Quantia de la subvenció:  

La quantitat a atorgar per a cada persona sol·licitant es farà en funció de les 

necessitats de cada organisme i segons els criteris de priorització que es 

regulin en la resolució de convocatòria. 

2. Beneficiaris: 

Les empreses o entitats sense ànim de lucre que organitzin  activitats d'estiu en 

l'àmbit del lleure educatiu incloses en el Decret 267/2016 d'activitats de lleure, 

com colònies, casals, camps de treball i rutes. Queden exclosos d'aquesta 

ajuda els casals i campus emmarcats en l'àmbit esportiu (clubs, federacions 

esportives). 

3. Despeses subvencionables: 

Aquesta ajuda podrà destinar-se per a les finalitats següents: 

1. Per a l'adaptació de les infraestructures d'allotjament, àpat i 

pernoctació amb l'objectiu que garanteixin les mesures sanitàries 

necessàries i pertinents. 



   
2. Per a l'adquisició de material de protecció individual per a als 

treballadors i els infants i adolescents, higiene i de control sanitari, 

tant personals (mascaretes, mocadors de paper, etc.) com col·lectius 

(termòmetres frontals, gel hidroalcohòlic, productes desinfectants, 

papereres de pedal, dispensadors de tovalloles d'un sol ús, etc.). 

3. Per a l'adequació i adquisició de material pedagògic, lúdic, 

esportiu, de papereria, necessari per complir les mesures establertes 

per les autoritats sanitàries competents. 

4. Incompatibilitats o exclusions:  

No podran sol·licitar aquesta ajuda les empreses i entitats següents: 

 

a) Les empreses i entitats sense ànim de lucre que tinguin un ERTO en 

actiu en una activitat vinculada a les activitats de lleure educatiu de l'estiu. 

 

b) Les empreses, entitats i associacions sense ànim de lucre emmarcades i 

regulades legalment en l'àmbit esportiu (clubs i federacions esportives) i 

organitzadores d'activitats exclusivament esportives. 

5. Documentació a presentar: 

El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions 

responsables que inclourà la sol·licitud d'ajut econòmic i la presentació de la 

documentació acreditativa, quan així se sol·liciti. 

6. Quan es podrà demanar?:  

El termini de presentació de sol·licituds: PENDENT PUBLICAR 

CONVOCATÒRIA AL DOGC. 

7. Com tramitar-ho?:  

Quan estigui habilitada es podrà demanar telemàticament a la Generalitat  a 

través de :    

 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/m

esures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-

empreses-i-autonoms/ajut_empreses_entitats_lleure_educatiu/ 

 

 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajut_empreses_entitats_lleure_educatiu/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajut_empreses_entitats_lleure_educatiu/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajut_empreses_entitats_lleure_educatiu/


   
8. Normativa aplicable:  

DECRET LLEI 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, 

cultural i social (art. 21 a 28). 

9. Altres dades d’interès :  

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/

mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-

per-empreses-i-autonoms/ajut_empreses_entitats_lleure_educatiu/ 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796764.pdf
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajut_empreses_entitats_lleure_educatiu/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajut_empreses_entitats_lleure_educatiu/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajut_empreses_entitats_lleure_educatiu/

