SÍNTESIS DIARIA

RESUM Decret Llei 2/2021, de 12 de gener,
d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars
per fer front a les conseqüències de la COVID-19. Cataluña. DOGC 14-01-2021
El criteri d’atorgament dels ajuts és la presentació dins del termini de la sol·licitud, sempre que es
compleixin els requisits per ser-ne beneficiari. Pendent de publicar la convocatòria al DOGC.

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 a conseqüència de la crisi
sanitària de la COVID-19 i, en especial, de les noves mesures adoptades per la Resolució SLT/1/2021,
de 4 de gener, 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.

Modalitats


Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic,
per un import fix de 1.500,00 euros, dirigit a les entitats inscrites al Cens d’Entitats Juvenils
de la Direcció General de Joventut que duen a terme activitats de lleure educatiu entre setmana
(entre dilluns i divendres) dirigides a infants i joves d’entre 3 i 18 anys, que hagin estat suspeses o
afectades per la Resolució SLT/1/2021.

Es consideren activitats de lleure educatiu totes les que contribueixen al creixement integral dels
infants, adolescents i joves i propicien la ciutadania activa, i que duen a terme un perfil d’activitats
diverses i no especialitzades i mitjançant eines pedagògiques pròpies de l’educació en el lleure.



Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic,
per un import fix de 1.500,00 euros , dirigit a les empreses, persones treballadores
autònomes, entitats, 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 els epígrafs 933.9 (altres activitats d’ensenyament) o 932.1
(ensenyament de formació i perfeccionament professional no superior) que prestin amb els seus
propis mitjans activitats extraescolars i de lleure dirigides als infants i joves d’entre 3 i 18 anys, que
hagin estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/1/2021.

Es consideren activitats extraescolars les següents:
b.1) Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general que es fan fora de l’horari
lectiu en centres educatius que imparteixin ensenyaments obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin
incloses en la programació general anual dels centres del curs 2020-2021 o que les hagi aprovat el
consell escolar del centre amb una data anterior a la de finalització del període de la sol·licitud de l’ajut.
b.2) Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i joves d’entre 3 i 18 anys no
incloses en l’apartat b.1) que s’indiquen tot seguit:
b.2.1) Els ensenyaments no reglats de règim especial.
b.2.2) Els ensenyaments no reglats d’idiomes.
b.2.3) Les relacionades amb la música i la dansa.
b.2.4) Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques.
b.2.5) Les activitats relacionades amb les tecnologies.
b.2.6) Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en establiments autoritzats.
b.2.7) Les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions esportives.
b.2.8) Les activitats de lleure educatiu descrites a l’apartat a) realitzades per persones treballadores
autònomes, empreses i altres entitats no inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de
Joventut.



Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic,
per un import de 2.500,00 euros, per cada instal·lació juvenil inscrita al Registre
d’instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut, dirigit a les entitats privades, empreses i
persones treballadores autònomes titulars o gestores de les instal·lacions, que hagin estat
afectades per la Resolució SLT/1/2021.

No poden sol·licitar l’ajut en cap de les tres modalitats els clubs esportius federats.
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