SÍNTESIS DIARIA

RESOLUCIÓ EDU/3094/2020, de 27 de novembre, per la qual s'aprova la
convocatòria extraordinària per a la concessió d'ajuts destinats a pal·liar els
perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats
extraescolars a causa del SARS-CoV-2 (ref. BDNS 536168). (BOCM 01-12-2020)
El Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en
centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer
front a les conseqüències de la COVID-19, modificat pel Decret llei 43/2020, de 17 de
novembre, pel qual s'habilita el Consell Català de l'Esport per a l'atorgament d'ajuts
extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les
instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional
2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures
extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de
les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la
COVID-19.
La pandèmia també ha afectat econòmicament les instal·lacions juvenils, que han hagut
d'aturar completament la seva activitat durant un període de temps prolongat, han vist molt
reduïda la seva demanda en els mesos en què podien desenvolupar l'activitat i han hagut
d'adaptar-se constantment a les mesures de prevenció i protecció sanitàries establertes en
cada moment pels òrgans competents.
Davant aquesta situació, cal evitar en la mesura del possible els efectes negatius de les
mesures preventives de salut pública sobre aquest sector, que poden comportar la pèrdua de
llocs de treball i fins i tot el cessament de les seves activitats. Així mateix, el Departament
d'Educació considera prioritària la preservació de les activitats extraescolars i de lleure
educatiu, com un element més del sistema educatiu.
Per això, d'acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General
d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa,
Resolc:
-1 Convocatòria
Obrir convocatòria pública per a la concessió d'ajuts extraordinaris, en règim de concurrència
no competitiva, en forma de prestació econòmica única, destinada a les empreses, persones
treballadores autònomes i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars
que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, que ha patit una reducció
dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics o un increment de les despeses com a
conseqüència de la crisi sanitària de la COVID- 19, i, en especial, de les noves mesures
adoptades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
-2 Bases reguladores
La convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant el Decret llei
41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres
educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les
conseqüències de la COVID-19, modificat pel Decret llei 43/2020, de 17 de novembre, pel qual
s'habilita el Consell Català de l'Esport per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris i d'emergència
per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments
esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es
modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter
social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars
per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19.
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-3 Beneficiaris.
3.1 Poden acollir-se a aquesta convocatòria les entitats, les empreses, les associacions, les
federacions, els centres docents privats i les persones treballadores autònomes dels sectors de
l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars que desenvolupin la seva activitat a
Catalunya i que compleixin els requisits específics següents, segons les tres modalitats d'ajuts:
a) A l'ajut establert a la lletra a) de l'article 2.1 del Decret llei 41/2020: les federacions, les
coordinadores d'entitats i les entitats no federades d'educació en el lleure, inscrites al Cens
d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut, que s'estiguessin realitzant activitats de
cap de setmana a data 30 d'octubre de 2020.
b.1) A l'ajut establert a la lletra b.1) de l'article 2.1 del Decret llei 41/2020: les entitats inscrites al
Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut amb activitats de lleure educatiu
entre setmana que compleixin les característiques establertes a l'article 2.1.b.1) del Decret llei
41/2020, i que s'estiguessin realitzant a data 30 d'octubre de 2020.
b.2 ) A l'ajut establert a la lletra b.2) de l'article 2.1 del Decret llei 41/2020: les persones
treballadores autònomes, les empreses, els centres docents privats i altres entitats sense ànim
de lucre, com les associacions de mares i pares d'alumnes o les fundacions, donades d'alta en
el cens de l'impost d'activitats econòmiques en epígrafs corresponents a aquestes activitats,
que prestin amb els seus propis mitjans alguna de les activitats extraescolars o de lleure
educatiu recollides a l'article 2.1.b.2) del Decret llei 41/2020, que s'estiguessin realitzant a data
30 d'octubre de 2020.
c) A l'ajut establert a la lletra c) de l'article 2.1 del Decret llei 41/2020: les entitats privades,
empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils
inscrites al Registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut.
3.2 No poden sol·licitar l'ajut els clubs esportius federats.
-4 Requisits i condicions per obtenir la condició de beneficiari
4.1 Per ser beneficiaris de les subvencions, cal complir els requisits i les condicions següents:
a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat, i de les obligacions
amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica autoritzar a
l'Administració de la Generalitat la comprovació d'ofici de les dades corresponents al
compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat i amb la Tresoreria de
la Seguretat Social. Aquest compliment pot adaptar-se a les mesures excepcionals adoptades
en matèria tributària amb motiu de la crisi provocada per la COVID-19
b) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser beneficiari de la subvenció.
c) Complir amb les obligacions que estableixen els articles 32, 33 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística.
d) Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
e) Disposar dels certificats legalment establerts per acreditar que totes les persones que per la
seva feina tenen contacte habitual amb menors no han estat condemnades per sentència ferma
per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, i que, en cas que canviï alguna persona
adscrita al projecte es compromet a fer-ne la comprovació oportuna.
f) Respectar allò establert a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes,
i en el cas d'empreses i entitats, no haver estat objecte de sancions administratives fermes ni
de sentències condemnatòries per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades
discriminatòries per raó de sexe o de gènere i dóna compliment al que preveu la Llei 17/2015,
esmentada.
g) Respectar el que s'estableix a l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació als principis ètics i les
regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes
d'un eventual incompliment d'aquests principis.
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h) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris i tenir assignats els recursos econòmics
necessaris per a la realització de l'activitat de prevenció de riscos laborals a l'empresa, d'acord
amb el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
i) No fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor de partits
polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la
presentació de la sol·licitud de subvenció fins a l'acabament de l'activitat subvencionada
d'acord amb l'article 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
j) Les entitats o empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones han d'haver adoptat
els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó
de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24
d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
k) Les entitats o empreses amb 50 treballadors o més han de donar ocupació, almenys, a un
2% de treballadors/es amb discapacitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el
que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva
inclusió social.
l) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives
fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
m) Les fundacions i associacions han d'haver adaptat els estatuts segons la disposició
transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques.
n) Les fundacions han d'haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del
protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per
la Llei 4/2008, de 24 d'abril.
o) En el cas de les associacions, haver elaborat els comptes anuals, i fer-los accessibles al
públic d'acord amb l'article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil
de Catalunya.
p) En el cas de persones físiques empresàries, estar donades d'alta en el cens de l'impost
sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.
q) En el cas de les entitats sense afany de lucre, estar inscrites a registre corresponent.
r) En el cas de les entitats sol·licitants d'ajuts de la modalitat a) del punt 3.1 d'aquesta
Resolució: estar inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut;
realitzar activitats de cap de setmana, dirigides als infants i joves d'entre 3 i 18 anys, en data 30
d'octubre.
s) En el cas de les entitats sol·licitants d'ajuts de la modalitat b.1) del punt 3.1 d'aquesta
Resolució: estar inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut;
realitzar alguna de les activitats previstes a l'article 2.1.b.1) del Decret llei 41/2020, dirigides als
infants i joves d'entre 3 i 18 anys, en data 30 d'octubre.
t) En el cas dels sol·licitants d'ajuts de la modalitat b.2) del punt 3.1 d'aquesta Resolució: estar
donats d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en algun d'aquests epígrafs:
933.9 (altres activitats d'ensenyament) o 932.1 (ensenyament de formació i perfeccionament
professional no superior); realitzar amb mitjans propis alguna de les activitats extraescolars
previstes a l'article 2.1.b.2) del Decret llei 41/2020, dirigides als infants i joves d'entre 3 i 18
anys, en data 30 d'octubre.
u) En el cas dels sol·licitants d'ajuts de la modalitat c) del punt 3.1 d'aquesta Resolució, les
instal·lacions han d'estar inscrites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General
de Joventut a data 30 d'octubre de 2020.
4.2 Les entitats i empreses sol·licitants han de complir els requisits establerts en les bases
d'aquesta subvenció i en aquesta convocatòria, així com qualsevol altra obligació legal o
reglamentària que pugui afectar-los d'acord amb la normativa d'aplicació.
4.3 La sol·licitud conté les declaracions responsables que acrediten el compliment dels requisits
i condicions establerts. Així mateix, conté la declaració conforme la persona signant de la
sol·licitud té poder suficient en dret per actuar en nom i representació de la persona jurídica
sol·licitant i que assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la sol·licitud.
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4.4 La presentació de la sol·licitud d'ajut faculta l'ens competent per comprovar la conformitat
de les dades que s'hi contenen o es declaren, així com l'autorització expressa per consultar
dades tributàries.
5. Sol·licituds i documentació
5.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de
les prestacions s'han de formalitzar pel canal electrònic.
5.2 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la
Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i també s'hi podrà accedir des del web del
Departament d'Educació.
Els sol·licitants han d' emplenar, signar i enviar el formulari electrònic de sol·licitud.
Es pot participar per més d'una modalitat de l'ajut, presentant, en tot cas, una única sol·licitud
per modalitat.
5.3 La identificació i la signatura electrònica de les entitats o empreses beneficiàries es fan a
través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica
(https://seu.gencat.cat/) d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de
juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica.
Concretament s'admeten:
a) Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració
Oberta de Catalunya.
b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot
consultar a la secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica
(https://seu.gencat.cat).
c) Sistema IdCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la
Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-medigitalment/idcat-mobil/).
Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal disposi
d'un certificat vàlid i vigent. En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de
certificat, podran obtenir-ne un en els centres emissors, segons el tipus de certificat. La relació
de centres emissors es pot consultar a la secció “Identificació digital” del subapartat “Suport a la
tramitació” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/).
En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es poden identificar
i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de
seguretat o de nivell superior.
5.4 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases i faculta l'ens competent
per comprovar veracitat de les dades que s'hi contenen o es declaren, i atorga el consentiment
al Departament d'Educació per al tractament de les dades de caràcter personal que siguin
necessàries, exclusivament, per al procediment de gestió, tramitació i resolució dels ajuts,
inclosa la consulta de les dades necessàries que constin en altres departaments de la
Generalitat, d'acord amb la normativa sobre protecció de dades.
5.5 A fi de comprovar el compliment dels requisits, es pot requerir a la persona física o jurídica
sol·licitant la documentació necessària, llevat que aquesta hagi estat elaborada per la mateixa
Administració pública o hagi estat aportada anteriorment a qualsevol altra administració.
L'administració actuant pot consultar o demanar aquests documents llevat que l'interessat s'hi
oposi o que la llei especial aplicable en requereixi el consentiment explícit.
5.6 D'acord amb l'art 35 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, s'entén per declaració responsable el document
subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva responsabilitat, que compleix
els requisits establerts en la normativa vigent per accedir al reconeixement d'un dret o facultat o
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per a l'exercici, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet
a mantenir-ne el compliment durant la vigència d'aquest reconeixement o exercici.
5.7 El beneficiari queda obligat a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la
Intervenció General de la Generalitat i la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.
5.8 L'incompliment dels requisits establerts, així com la inexactitud, falsedat o omissió de
caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de l'ajut deixa
sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona
interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud d'ajut, sens perjudici
que puguin ser causa de revocació de l'ajut si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
—6 Termini de presentació de les sol·licituds
6.1 Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds que estableix aquesta Resolució
des de les 9:00 hores del 3 de desembre de 2020 fins a les 20:00 hores de l'11 de desembre de
2020.
6.2 En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la Seu electrònica per incidència
tècnica es determinarà l'ampliació del termini en el mateix nombre de dies de la incidència i es
publicarà tant la incidència tècnica com l'ampliació concreta del termini a la Seu esmentada.
—7 Tramitació, resolució, notificació i recursos
7.1 Un cop revisades les sol·licituds, si la sol·licitud no compleix els requisits, es requereix la
persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o aporti els
documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considera que desisteix de la
seva petició, i s'arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit, d'acord amb la regulació del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
7.2 L'òrgan competent per tramitar i resoldre les sol·licituds presentades és la Direcció General
d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Educació, que resol per
delegació, amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies. El termini màxim per notificar i emetre resolució és de dos mesos
comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest
termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per
silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
7.3 El procediment de concessió dels ajuts és per concurrència no competitiva i el criteri
d'atorgament dels ajuts serà la presentació dins del termini de la sol·licitud, sempre i quan
s'acompleixin els requisits per a ser-ne beneficiari i d'acord amb la disponibilitat de crèdit. Si
s'exhaureix la dotació pressupostària, s'ampliarà la dotació d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries.
La resolució de la convocatòria ha d'incloure, com a mínim, la identificació de l'associació,
entitat, treballador autònom o empresa sol·licitant a la qual es concedeix la prestació i l'import
d'aquesta, així com la modalitat de l'ajut concedit. Així mateix, en el supòsit que la resolució
sigui desestimatòria, cal motivar aquesta denegació de la prestació.
7.4 La resolució de concessió de la prestació s'ha de notificar mitjançant la seva publicació al
Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat),
sens perjudici que s'utilitzin addicionalment altres mitjans electrònics, i ha de contenir la via de
recurs que correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos
efectes, cosa que s'accepta pel fet de presentar la sol·licitud de la prestació, així com la seva
publicitat per raó de les circumstàncies excepcionals i la seva tramitació amb caràcter
d'urgència.
Contra aquesta Resolució de la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
notificació.
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Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de la convocatòria, les persones interessades
poden interposar recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, davant la persona titular del
Departament d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
7.5 Els beneficiaris poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'apartat “La meva
carpeta” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).
La informació relacionada amb el procediment de concessió de subvencions es podrà consultar
també des del web del Departament d'Educació.
—8 Protecció de dades de caràcter personal
Per mitjà de la presentació de la sol·licitud les persones interessades atorguen el seu
consentiment per al tractament de les dades necessàries pel procediment de concessió
d'aquests ajuts.
Així mateix, es comprometen a donar compliment a la normativa reguladora de protecció de
dades de caràcter personal, d'acord amb el que determina el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), així com
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
Les dades personals que es recullin s'incorporen al tractament de “Beques, ajuts i subvencions
a la comunitat educativa”, el responsable del qual és la Direcció General d'Atenció a la Família i
Comunitat Educativa. Les entitats beneficiàries poden exercir els drets d'accés rectificació,
cancel·lació, limitació i oposició mitjançant comunicació, adreçada a la Direcció General
d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, 08021), o bé una
comunicació signada electrònicament adreçada a (dgafce.educacio@gencat.cat).
Les dades només seran comunicades a Organismes públics competents en la matèria i a
qualsevol altre Organisme que sigui necessari per aconseguir la finalitat del tractament.
Correspon a l'associació, empresa o entitat beneficiària informar, amb caràcter previ, les
persones incloses en els documents acreditatius i/o justificatius del ajut, si és el cas, del
tractament de les dades personals que es deriva de la seva inclusió, amb detall de les dades de
caràcter personal que seran incloses en aquests documents, les entitats a les que es
comunicaran i els entorns on es faran públiques. En aquests casos els drets d'accés
rectificació, cancel·lació, limitació i oposició es poden exercir mitjançant comunicació, adreçada
a la entitat beneficiària.
Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es
van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. La documentació que serveixi per justificar i acreditar
l'aplicació dels fons rebuts en concepte d'ajut, en la qual s'inclouen els documents electrònics,
s'ha de conservar durant tot el termini en què puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
—9 Publicitat
9.1 Els ajuts concedits es fan públics al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i, si són d'un import igual o
superior a 3.000,00 euros, també se'n dóna publicitat al DOGC, amb expressió de la
convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantia
concedida i la finalitat o finalitats del ajut.
9.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, les subvencions i els ajuts s'han de publicar en el Portal de
la Transparència.
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-10 Import i partida pressupostària
10.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 20.000.000,00
euros, dels quals 500.000,00 euros van destinats als ajuts relacionats amb les activitats del
lleure educatiu de cap de setmana, 16.800.000,00 euros per als ajuts de les activitats
extraescolars i lleure educatiu entre setmana i 2.700.000,00 euros per als ajuts vinculats amb
les instal·lacions juvenils. En el cas que no hi hagi prou sol·licituds per una o dues de les
modalitats, es distribuirà el sobrant proporcionalment entre les altres modalitats d'acord amb la
disponibilitat de crèdit. Si s'exhaureix la dotació pressupostària prevista, s'ampliarà la dotació,
en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant resolució de la persona titular del
Departament d'Educació per tal de concedir ajuts a tots els sol·licitants que compleixin els
requisits per a ser-ne beneficiaris.
10.2 De l'import total, 8.000.000,00 euros van amb càrrec a l'aplicació EN01
D/470000190/4241/0052 MPP, 8.000.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació EN01
D/481000190/4241/0052 MPP i 4.000.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació EN01
D/482000190/4241/0052 MPP del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2020.
-11 Mòduls de l'ajut segons la modalitat
Els ajuts es concediran en un import fix, en forma de pagament únic a la resolució de la
convocatòria, en funció de la modalitat de l'ajut:
a) Ajut dirigit a les federacions i coordinadores d'entitats o bé entitats no federades d'educació
en el lleure, inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut, que
s'estiguessin realitzant activitats de cap de setmana: 500,00 euros per entitat federada o
associada a les federacions i coordinadores d'entitats; 500,00 euros per cada entitat no
federada.
b) Ajut dirigit als professionals autònoms, les empreses i altres entitats que realitzen activitats
extraescolars i de lleure educatiu entre setmana: 3.500,00 euros per sol·licitant.
c) Ajut per a entitats privades titulars o gestores d'instal·lacions juvenils: 5.000,00 euros per
sol·licitant.
-12 Justificació
De conformitat amb l'article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, la concessió d'aquestes subvencions no requerirà cap altra justificació que
l'acreditació del compliment dels requisits indicats en l'article 3 del Decret llei 41/2020, de 10 de
novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de
l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la
COVID-19, modificat pel Decret llei 43/2020, de 17 de novembre, sens perjudici dels controls
que s'efectuïn amb posterioritat.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació
al DOGC.
Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar
potestativament recurs de reposició, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la
publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de
la Llei 26/2010, de 3 d'agost, davant la persona titular del Departament o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 27 de novembre de 2020
Josep Bargalló Valls
Conseller d'Educació

7

