
Ajuda econòmica per la 
inscripció d’infants i joves a 

activitats esportives i de lleure

Consultau tota la informació i condicions a arta.cat

La finalitat d’aquestes ajudes és que cap infant o jove quedi exclòs de realitzar aquestes activitats per motius econòmics, per 
trobar-se en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica o perquè la unitat familiar ha vist reduïts els seus ingressos per 
motius causats per la pandèmia de la Covid-19.

Qui pot demanar l’ajuda?

Quines activitats són subvencionables?

Import de l’ajuda

Terminis i lloc d’entrega de la sol·licitud i documentació

Les famílies que tenguin a càrrec seu infants i joves d’entre 3 i 16 anys que participin en activitats objecte d’aquesta 
convocatòria, empadronats al municipi d’Artà i que es trobin en:

En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica.
En situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de demanda d’ocupació.
Haver resultat afectada per un ERTO o per un cessament total o parcial de l’activitat laboral amb motiu de la crisi 
sanitària derivada de la Covid-19 i que s’hagin d’incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral.

Activitats esportives i de lleure amb un mínim de 10 participants d’entre 3 i 16 anys i amb una durada mínima de 10 dies.

S’ha de demanar cita prèvia a l’Ajuntament (971 829 595) per poder presentar, a partir de dilluns 29 de juny de 2020, els 
impresos pertinents, que es poden trobar a la web de l’Ajuntament i a la seu electrònica del Consell de Mallorca.

Import fix de 150 € per mes, com a màxim, per infant, sempre que l’activitat valgui 150 € o més.
Import fix de 75 € per activitats de 15 dies, com a màxim, sempre que l’activitat valgui 75 € o més.

Atenció: les ajudes es donaran per ordre de registre d’entrada i fins a esgotar la quantittat destinada a aquest fi.


