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Resolució sobre ajuts econòmics a les 
famílies 

Objectiu: Establir un ajut a les famílies per fer econòmicament més accessibles 
les activitats de lleure educatiu que tinguin lloc entre el 22 de juny i el 13 de 
setembre de l’any 2020.  

 

Condició bàsica: Per a poder ser beneficiàries de l’ajut, les famílies: 

 

 Han de tenir uns ingressos anuals inferiors a 25.180,44 euros. 

 Han d’inscriure els infants a càrrec (d’entre 3 i 17 anys) a una activitat 
d’educació en el lleure que tingui lloc a Catalunya.  

 

Import total: La dotació de l’ajut és de 3,5 M. 

 

Característiques de l’ajut: Cada família té dret a sol·licitar un ajut per a una 
activitat d’educació en el lleure per cada fill o filla d’entre 3 i 17 anys. La quantia 
dels ajuts és la següent: 

 

 Si l’activitat d’educació en el lleure implica pernoctació i té una durada 
igual o superior a 7 dies (consecutius o no): 100 euros. 

 

 Si l’activitat d’educació en el lleure no implica pernoctació i té una durada 
igual o superior a 7 dies (consecutius o no) i un mínim de 5 hores diàries: 
80 euros.  
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famílies  

 

Sol·licitud de les famílies: s’ha de presentar electrònicament i s’admeten els 
següents canals d’identificació: 

 

 Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci 
d'Administració Oberta de Catalunya.  

 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).   

 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-me-
digitalment/idcat-mobil/).  

 

•Termini de presentació de les sol·licituds: obert fins a l’exhauriment de la 
dotació pressupostària i com a màxim, fins al proper 14 de setembre. 

 

•Termini de resolució de les sol·licituds: En el termini màxim de 4 mesos 
des de la publicació de la convocatòria al DOGC.  
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Formes de pagament:  

 
 El pagament es farà de forma directa a les famílies mitjançant transferència 

bancària, en cas que ja hagin abonat l’import de la inscripció a l’activitat a 
l’entitat o empresa organitzadora.  

 

 El pagament es farà de forma directa a les entitats i empreses que organitzen 
l’activitat, mitjançant transferència bancària, en cas que les famílies encara no 
hagin abonat l’import de la inscripció a l’activitat quan sol·liciten l’ajut.  

 

En la sol·licitud, la família ha d’informar (i) de l’entitat o empresa que organitza l’activitat 
(ii) si ja ha efectuat el pagament del preu de la inscripció i (iii) del seu número de compte, 
en cas que ja hagi efectuat el pagament.  

 

Una cop publicada la resolució, la família rep un document acreditatiu de la concessió de 
l’ajut amb un codi identificatiu que, en cas que no hagués efectuat el pagament del preu 
de la inscripció en el moment de sol·licitar l’ajut, haurà de lliurar a l’entitat o empresa que 
organitza l’activitat. 

 

En aquest últim cas, per rebre el pagament dels ajuts, l’entitat o empresa haurà de 
presentar a l’administració la relació dels infants als que s’ha atorgat l’ajut i que han 
participat en l’activitat, indicant el codi de cada un. Podran fer-ho fins al 15 de novembre 
de 2020. 

 

  
 


