
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A 
ACTIVITATS AL CENTRE 
 

1. Objecte de les bases:  
Són objecte de les bases per a la concessió de beques  a les activitats, cursos, tallers i 
casals de pagament que es realitzen al Centre.  
 
Aquestes beques comptem amb el suport de la Federació d’Ateneus de Catalunya. 
 
 

2. Programes subvencionables:  
• Casal de Circ 

• Escola de Circ 

• Total body 

• Converses d’anglès 

• Sortida cultural 

• Altres tallers i cursos de pagament que es realitzin al Centre 

 

3. Requisits dels Beneficiaris:  
Poden optar a les beques que són objecte d'aquestes bases les persones sòcies del Centre i 
que es vulguin matricular a alguna de les  subvencionables. 

 
 
4. Obligacions dels beneficiaris:  
Les persones beneficiàries de les beques atorgades hauran de:  
- Presentar la documentació requerida per sol·licitar la beca dins el termini establert.  
- Acceptar la beca a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva 
aplicació.  
- Assistir i/o participar en les activitats becades.  
 
 
5. Documentació a adjuntar a les sol·licituds de subvenció:  
 

a. Document normalitzat de sol·licitud de la beca.  
 

b. Fotocòpia del DNI (o document d’identitat vàlid)  de la persona sol·licitant de la 
beca. 

 
c. Documentació complementària de tipus informatiu. 

 
- El/els Certificat/s Resum de la Declaració Anual de l’IRPF de l’any 2019, en el 

cas d’haver presentat la declaració de la renta. 
 

- El/els Certificat/s Negatiu/s o de Imputacions de l’any 2019, en el cas de no 
haver presentat la declaració de la renta por no arribar al mínim d’ingressos. 

 
 



 
 

- Documents que acreditin que s’ha patit una reducció d’ingressos familiars a 
causa de l’Estat d’Alerta per a la Covid-19. 

 
 

 

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds  
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant model normalitzat, que serà 
signat pel sol·licitant i/o pel seu pare/mare/tutor en el cas que el sol·licitant sigui menor 
d’edat.  
 
 
8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, 
procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa 
així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
9.- Procediment de concessió  
El procediment de concessió de les beques regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva.  
 
10.- Criteris d’atorgament  
 
Criteris de valoració  
 

• PRIMER Una anàlisi econòmica parcial de la renda familiar del sol·licitant que 
considerarà els ingressos declarats en la documentació aportada. 

 
L'anàlisi econòmica parcial de cada sol·licitant donarà un resultat concret. Aquest resultat 
determinarà la correcció del valor econòmic del punt. S'establirà un decalatge entre el valor 
més positiu i el més negatiu d'entre els resultats dels diferents sol·licitants. L'esmentat 
decalatge tindrà un número de trams. Cada tram es correspondrà amb un factor de correcció, 
que s'aplicarà al valor general de punts assignats a cada sol·licitant: 
 

 
A partir de vuitè membre s'incrementarà el tram de renda familiar computable en 
3.391€ per cada nou membre 
 

- Tram 0: 1200 punts 
- Tram 1: 900 punts 
- Tram 2: 600 punts 
- Tram 3: 400 punts 
- Tram 4: 200 punts 
- Tram 5: 100 punts 



- Tram 6: 0 punts 
 

 
• SEGON: famílies que hagin pogut patir una reducció important dels ingressos a 
causa de l’alerta per a la Covid-19. S’aportaran 900 punts 

 

• TERCER: en cas d’empat de punts entre dos o més sol·licitants se’ls aplicarà una 
puntuació extra segons l’antiguitat de persona sòcia del Centre. 

 

 

11. Quantia màxima de les beques a atorgar  
En relació al cost de la matrícula mensual de l’activitat becada: 
Dels primers 15€ es becarà el 100% 
Dels segons 15€ es becarà el 50% 
Dels tercers 15€ es becarà el 25% 
A partir dels 45€ no es becarà. 
 
La beca inclou també l’import de la quota de persona sòcia durant el període en què la 
persona destinatària realitza l’activitat. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió i resolució  
La proposta de concessió de les beques serà elaborada per un òrgan col·legiat format 
per membres de la Junta Directiva del Centre.  
 
 
13.- Acceptació de la beca 
Les persones beneficiàries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, 
hauran d’acceptar sense reserves la beca així com les condicions imposades en la 
concessió.  
 
Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expresa en el termini màxim de 10 dies, 
a partir de la recepció de l’indicat acord.  
 
La beca s’entendrà tàcitament acceptada si, en el termini de 10 dies a partir de la recepció de 
la notificació de la concessió, la persona sol·licitant no manifesta expressament la renúncia. 
 


