
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

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.

L’article 67.6.a) de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del
president de la Generalitat de Catalunya;

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

Recentment s’ha aprovat 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 COVID-19 al territori de
Catalunya, amb l’objectiu d’aturar el ritme de propagació de la pandèmia, que suspenen o afecten les activitats
que potencien o requereixen la mobilitat de la ciutadania.

Pel que fa al món educatiu, el punt 15 de l’esmentada Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, estableix la
suspensió de les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars que es duen a
terme fora de l’horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu.
Tanmateix, en queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres
educatius, les seves associacions de mares i pares d’alumnes o les seves seccions esportives, així com per les
associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que
estiguin incloses en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes activitats es facin en el
centre educatiu i els grups constants en què s’agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de
convivència estable que defineix l’activitat lectiva.

En relació amb les activitats de lleure, segons estableix el document Criteris a aplicar per prevenir la pandèmia
per COVID-19 en l’àmbit de les activitats d’educació en el lleure. Curs 2020/2021, aprovat pel PROCICAT el 23
de setembre de 2020, es permetien les activitats de lleure educatiu sempre que es respectessin unes
condicions de prevenció i seguretat, per tant, en aquestes activitats previstes hi podien participar infants i joves
de diverses edats i que pertanyessin a diferents grups estables.

Així mateix, la situació de pandèmia per la COVID-19 també està tenint un greu impacte en el sector de les
instal·lacions juvenils, atès que han hagut d’aturar completament la seva activitat durant un període de temps
prolongat, han hagut de retornar bestretes per cancel·lació d’activitats, han vist molt reduïda la seva demanda
en els mesos en què podien desenvolupar l’activitat i s’han hagut d’adaptar constantment a les mesures de
prevenció i protecció sanitàries que els òrgans competents han establert en cada moment.

Totes aquestes circumstàncies posen en risc la viabilitat de la continuïtat d’una bona part del sector, el qual, a
més de generar llocs de treball i serveis associats, s’erigeix com un sector estratègic per fer front, ara i en un
futur, a les conseqüències que pot tenir la situació de pandèmia actual en els infants i adolescents, sobretot per
als menors més vulnerables socioeconòmicament. En conseqüència, i vistes les noves mesures que adopta la
Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, el sector del lleure educatiu, format per les entitats i empreses titulars,
així com les gestores d’instal·lacions juvenils, aquestes es troben en una situació crítica respecte a la seva
viabilitat.

En relació amb les activitats extraescolars, segons estableix el document Especificacions sobre el Pla d’actuació
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per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les
activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars, aprovat pel PROCICAT el 5 d’octubre de 2020, a les
activitats que es fan en els centres educatius hi poden participar infants i adolescents de diverses edats i de
diferents grups estables escolars.

També disposa que els grups poden estar formats per infants i adolescents de diferents centres educatius. En
conseqüència, el compliment de les condicions de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per poder mantenir
les activitats exceptuades de la suspensió pel que fa a no incorporar en un mateix grup alumnes de grups
estables diferents i fer les activitats al mateix centre suposa, de facto, la suspensió de les activitats en el cas
que no es puguin complir aquestes condicions, o bé un increment dels costos derivats de la reorganització
pertinent dels grups per mantenir l’estructura dels grups estables de convivència.

Per tot això, amb caràcter general es considera que l’esmentada Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener,
comporta la suspensió o l’afectació negativa de totes les activitats de lleure i extraescolars, situació que
justifica i fa necessàries les mesures de suport que s’estableixen en aquest Decret llei.

A banda del perjudici que suposa per a les empreses i entitats del sector del lleure educatiu i les activitats
extraescolars la suspensió o afectació de les seves activitats per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, cal
tenir en compte la situació delicada del sector a conseqüència de les diferents decisions preses respecte a la
seva activitat amb l’objectiu de superar la pandèmia provocada per la COVID-19. Així mateix, el sector ha fet
un gran esforç organitzatiu, amb l’increment consegüent de costos que ha hagut de fer en el curs escolar
2020-2021 per complir les condicions de seguretat i prevenció establertes per les autoritats competents per fer
front a la pandèmia en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia per COVID-19, aprovat pel PROCICAT el 3 de juliol de 2020, en el document de les especificacions
sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT el 5 d’octubre de 2020, i en el document
dels criteris a aplicar per prevenir la pandèmia per COVID-19 en l’àmbit de les activitats d’educació en el lleure
per al curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT el 23 de setembre de 2020.

D’altra banda, cal tenir en compte com una de les peculiaritats del sector el fet que un gran nombre d’activitats
les presten persones treballadores autònomes, que desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o bé
mitjançant empreses de dimensió petita. Aquestes persones, que són un element clau del sector, estan patint
especialment els efectes negatius de la pandèmia.

Per tot això, per tal de fer front a les dificultats greus que està patint el sector del lleure educatiu i de les
activitats extraescolars, cal una acció pública de suport perquè les entitats i les empreses puguin fer front a la
situació de pandèmia per la COVID-19, mitjançant un ajut econòmic extraordinari d’urgència, que s’estableix
en tres modalitats diferents, amb les quals es pretén donar resposta a les especificitats del sector. Així,
s’estableixen aquestes tres modalitats diferents de l’ajut: modalitat per a les activitats específicament de lleure
educatiu que es fan entre setmana (entre dilluns i divendres); modalitat per a les activitats extraescolars i
modalitat per a les instal·lacions juvenils.

Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aprovar de manera immediata aquest Decret llei per
a la consecució dels objectius que planteja per satisfer una necessitat social amb la celeritat que requereix la
situació, que no es podria assolir mitjançant la tramitació d’un procediment legislatiu ordinari.

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,
el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei en cas d’una necessitat
extraordinària i urgent. En aquest cas, la necessitat és la crisi econòmica i social provocada per la COVID-19,
que requereix adoptar urgentment mesures pal·liatives.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i de
conformitat amb l’article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del
Govern, atesa la necessitat extraordinària i urgent d’aquestes mesures;

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte i finalitat

S’estableix un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, en les modalitats i
imports establerts a l’article 2, destinat a les empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector
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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 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.

Article 2

Modalitats, quanties i compatibilitats dels ajuts

2.1 S’estableixen les modalitats i quanties de l’ajut següents:

a) 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.

Als efectes d’aquest ajut, 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.

b) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de
1.500,00 euros, dirigit a les persones treballadores autònomes, les empreses i altres entitats que duen a terme
activitats extraescolars.

Als efectes d’aquest ajut, 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.

c) 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.

2.2 Les modalitats d’ajut que preveuen les lletres a) i b) són compatibles amb qualsevol ajut, prestació, subsidi
o subvenció pública o privada destinats a la mateixa finalitat.

2.3 La modalitat d’ajut prevista a la lletra c) és compatible amb qualsevol ajut, prestació, subsidi o subvenció
pública o privada, destinats a la mateixa finalitat, excepte amb l’ajut que preveu el Decret llei 55/2020, de 29
de desembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils
afectades pel confinament perimetral de determinades comarques arran de la COVID-19, amb el qual és
incompatible.
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Article 3

Beneficiaris i requisits

3.1 Poden ser beneficiàries d’aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra a) de l’article 2.1 les entitats
inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut que duen a terme activitats de lleure
educatiu entre setmana dirigides a infants i joves d’entre 3 i 18 anys, que hagin estat suspeses o afectades per
la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

3.2 Poden ser beneficiàries d’aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra b) de l’article 2.1 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, de 4 de gener.

3.3 Poden ser beneficiàries d’aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra c) de l’article 2.1 les entitats
privades, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils
inscrites en el Registre d’instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut, que preveu la Llei 38/1991,
de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a infants i joves, que hagin estat afectades per la Resolució
SLT/1/2021, de 4 de gener. Es consideren afectades les instal·lacions registrades a l’entrada en vigor de la
Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

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

Article 4

Procediment de sol·licitud i acreditació dels requisits

4.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han
de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’apartat Tràmits
de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

4.2 Es pot sol·licitar més d’una modalitat de l’ajut, presentant, en tot cas, una sol·licitud per a cada modalitat.

4.3 La situació d’excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació administrativa i, per aquest motiu, la
sol·licitud conté les declaracions responsables que acrediten el compliment dels requisits i les condicions
establerts a l’article 3, inclosa la declaració de les dades bancàries en què s’haurà d’efectuar el pagament que
servirà per donar-los d’alta com a creditors de la Generalitat. La presentació de la sol·licitud implica
l’acceptació de tot el que preveuen aquest Decret llei i la convocatòria corresponent, i 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.

Article 5

Procediment de concessió i pagament

5.1 Aquest ajut s’atorga en un pagament únic i 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. Si s’exhaureix la dotació
pressupostària, s’ha d’ampliar-ne la dotació d’acord amb l’article 6.2.

5.2 La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d’aprovar la resolució de
convocatòria d’aquests ajuts per a l’any 2021. La convocatòria s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, i ha de concretar el procediment de tramitació i concessió de l’ajut, així com el termini per
presentar les sol·licituds.

5.3 L’òrgan competent per tramitar i resoldre les sol·licituds presentades és la Direcció General de Joventut del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

5.4 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comptats des de l’endemà de la data de
la finalització del termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest
termini. En cas que hagi finalitzat el termini establert i no s’hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud
s’ha d’entendre 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.
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Article 6

Dotació pressupostària

6.1 L’import màxim corresponent al pagament d’aquest ajut en les seves diferents modalitats, per a l’exercici
2021, és de 6.000.000,00 d’euros. En la convocatòria de l’ajut es determina la distribució del crèdit entre les
modalitats que estableix l’article 2. El crèdit no exhaurit en una modalitat es pot traspassar a qualsevol de les
altres dues.

6.2 L’import màxim destinat a aquest ajut es pot ampliar mitjançant resolució de la persona titular de l’òrgan
concedent, d’acord amb el crèdit disponible a la partida pressupostària.

Article 7

Justificació i verificació

7.1 D’acord amb l’article 30.7 de la Llei 38/2003, general de subvencions, la concessió d’aquests ajuts no
requereix cap altra justificació que l’acreditació del compliment dels requisits indicats a l’article 3 mitjançant la
declaració responsable en els termes establerts a l’article 4.3, sens perjudici dels controls que se’n puguin fer
amb posterioritat.

7.2 L’òrgan instructor, per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts per a l’obtenció dels ajuts,
ha de realitzar un pla de verificació posterior al pagament i, com a màxim, durant l’exercici pressupostari
posterior al pagament de l’ajut. A aquest efecte es podrà requerir a les persones beneficiàries de l’ajut la
informació i documentació necessàries per procedir a la verificació dels requisits establerts per a l’obtenció de
l’ajut.

Disposicions finals

Disposició final primera

Habilitació per fer efectiu l’ajut

Es faculta la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per dictar les
instruccions administratives oportunes per tal de fer efectiu l’ajut extraordinari que preveu aquest Decret llei.

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest Decret llei cooperin a complir-lo i que els
tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 12 de gener de 2021

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda
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Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

(21.012.088)
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