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OBJECTE I FINALITATS
L'objecte d'aquesta convocatòria és la prestació d'ajuts per a les despeses derivades de la inscripció d'infants i joves a
activitats extraescolars del curs escolar 2022-2023 a les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral, especialment entre les unitats familiars amb més necessitat de protecció.

La finalitat d'aquesta línia és, d'una banda, promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés i la permanència en l'ocupació
de dones i homes, així com remoure els obstacles que poden produir sobre l'ocupació les responsabilitats dels
treballadors i treballadores derivades de l'àmbit familiar o domèstic i d'altres situacions que pertanyen a aquest àmbit.
Així  mateix,  aquesta política  de foment  ajudarà les  famílies  de rendes baixes i  mitjanes a afrontar  l'alça de preus
determinada per la crisi energètica derivada de la guerra d'Ucraïna.

Les subvencions atorgades en el marc d'aquesta convocatòria no es consideren ajuts d'estat, d'acord amb l'article
107.1 del Tractat de funcionamentfuncionament dede lala UE,UE, atèsatès queque elsels destinatarisdestinataris nono sónsón empreses,empreses, sinósinó personespersones ffísiques en la
seva qualitat de pares, mares o tutors i, en conseqüència, no entren dins l'àmbit d'aplicació del precepte esmentat.

BENEFICIARIS
Es poden beneficiar dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria les persones físiques majors d'edat que compleixin els 
requisits següents:

a) Tenir residència legal en algun municipi de les Illes Balears.

b) Tenir la consideració d'unitat familiar per tenir a càrrec seu en qualitat de pare, mare o tutor o un vincle d'acolliment
permanent a infants o joves d'entre 3 a 16 anys que participin en activitats extraescolars de tipus esportiu, formatiu o
similar  durant  el  curs  escolar  2022-2023,  i  que siguin  convivents  al  mateix  domicili. Hi  estan  incloses les  famílies
monoparentals amb només un fill  o filla, atès que l'article 5.2.b) de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les
famílies, estableix que les monoparentals són una de les famílies amb més necessitat de protecció.

c) Haver tingut durant l'exercici de 2021 uns ingressos màxims que, conjuntament o de manera individual, no superin 
els 52.800,00 euros bruts. Aquest import és la suma de les caselles 435 i 460 del model 100 de la declaració de l'impost
sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de 2021.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI
1. El termini per presentar la sol·licitud és de quinze dies comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte 
d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 27/12/22.

2. Les persones interessades podran presentar les sol·licituds de manera presencial a les oficines de registre de 
l'Administració autonòmica o en qualsevol dels altres llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.



Per a la presentació electrònica podran fer la sol·licitud mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible al
procediment publicat a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, al qual, de conformitat amb l'article 66.6 de la Llei
39/2015, s'haurà d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica
d'aquesta Administració, signada electrònicament.

3. Només s'admetrà un tràmit telemàtic o la presentació d'una sol·licitud per unitat familiar.

4. A la pàgina web de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat
(http://dgcg.caib.es) es farà públic un informe referent a la documentació de les sol·licituds presentades a la
convocatòria.

Documentació
1. Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han de presentar la documentació següent, segons
els models que es publiquen a la Seu Electrònica d'aquesta Administració:

a) Sol·licitud i declaracions responsables
b) Llibre de família
c) Certificat de convivència, en el cas que la persona sol·licitant estigui empadronada en un municipi que no
disposa de conveni per a la seva comprovació telemàtica o que no n'autoritzi la consulta
d) Certificat d'ingressos de la unitat familiar del sol·licitant i, si s'escau, de la persona cònjuge
e) Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries

MARC NORMATIU
BOIB Núm. 156 de 1 desembre de 2022
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria per a la
prestació d’ajuts per a la realització d’activitats extraescolars per contribuir a la conciliació de la vida familiar, laboral i
personal a les Illes  Balears  (expedient  de tramitació  anticipada de despesa corresponent  a  l’exercici  de 2023 /  Decret
75/2004, segons la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat d’11 de novembre de 2022)

Enllaç: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11660/667268/resolucio-de-la-consellera-de-presidencia-funcio-p  

Més informació:
El text complet es pot consultar a la Base nacional de subvencions 
Enllaç. http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/ca/index

En l'adreça electrònica: jaranda@ajpuigpunyent.net
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