
 
 

BASES PER L’ATORGAMENT DE BEQUES 
INDIVIDUALS PER A ESPORTISTES DE BASE, AMB 

DIFICULTATS ECONÒMIQUES  
 
 

Objecte: 
 
L’objecte de les presents bases, és el de fixar les condicions d’accés, el procediment 
de sol·licitud i els criteris de concessió dels ajuts de la Fundació Privada Consell 
Esportiu d’Osona per a esportistes amb dificultats socioeconòmiques. 

 
Condicions dels sol·licitants: 
 
Els ajuts per a esportistes amb dificultats socioeconòmiques van adreçades a menors 
de 18 anys o majors d’aquesta edat amb dificultats afegides (disminució, risc 
d’exclusió social, o similars). 
 
S’exclouen específicament les activitats que tinguin com a destinataris els 
professionals de l’esport i les d’alt nivell competitiu. 

 
Procediment de sol·licitud: 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar en els terminis que es fixin per a cada 
convocatòria. 
 
Dins el termini establert s’haurà de presentar una sol·licitud, segons el model que 
facilitarà la Fundació, signada pel pare, mare o tutor de l’esportista, si aquest és menor 
d’edat, acompanyada d’un informe dels serveis socials de l’ajuntament del municipi de 
residència de l’esportista, on s’acreditin les dificultats econòmiques de la unitat familiar 
i la conveniència de l’activitat esportiva. 
 
El Patronat de la Fundació podrà establir una altra acreditació diferent de l’informe dels 
serveis socials municipals, en el cas que aquest no sigui possible i demanar les 
informacions complementàries que estimi oportunes. 

 
Procediment de concessió 
 
El Patronat acordarà la concessió dels ajuts en el decurs de les seves reunions 
ordinàries.  
 
Es donarà prioritat als esportistes que no puguin obtenir altres ajuts pel mateix 
concepte. En tot cas, l’import atorgat, sumat als altres ajuts si n’hi ha, no podrà 
sobrepassar el 100% del cost de l’activitat. La informació corresponent a aquest 
extrem serà responsabilitat del sol·licitant i de l’entitat receptora del pagament. 
 



El total dels ajuts atorgats restarà supeditat a l’import disponible per l’exercici del que 
es tracti. Els ajuts tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual i no generen cap 
dret per a futures concessions. 
 
Es comunicarà la concessió o denegació de l’ajut individualment a cada sol·licitant, 
mitjançant el procediment que la Fundació estimi més idoni dels aportats pel 
sol·licitant: adreça postal, telèfon, correu electrònic, etc.. 

 
Import dels ajuts: 
 
En el cas que el Patronat acordi la concessió de l’ajut sol·licitat, l’import atorgat serà 
proporcional a les despeses personals acreditades. Aquesta proporcionalitat serà 
determinada en funció de l’import global disponible, en relació al nombre de sol·licituds 
ateses, i el grau de la necessitat socioeconòmica justificada.  

 
Cobrament dels ajuts: 
 
L’import de l’ajut s’abonarà en dos pagaments del 50% cadascun. Es faran sengles 
talons bancaris a nom de l’escola o entitat on participi l’esportista que es lliuraran a 
l’esportista si és major d’edat, o al seu representant legal (pare, mare o tutor) en el cas 
que sigui menor d’edat. El pagament serà substitutori del que hauria de fer l’esportista. 
 
El primer pagament es farà simultàniament amb la concessió.  
 
El segon pagament es farà a partir del segon trimestre des de l’inici de l’activitat. Pel 
lliurament d’aquest segon pagament, l’esportista o el seu representant, haurà de 
presentar un informe de l’escola o entitat on participi l’esportista que acrediti la 
continuïtat en l’activitat i el grau d’aprofitament. 

 
Dades de caràcter personal 
 
S’aplicarà la normativa vigent en matèria de dades personals. Les dades aportades en 
la sol·licitud, una vegada s’hagin utilitzat per a la valoració que escaigui, seran 
destruïdes i sols es guardaran les imprescindibles per a la identificació de l’expedient. 
 
Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o 
oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se per escrit a la Fundació. 

 
Vigència, modificació i normativa 
 
La vigència de les present bases s’estableix indefinida fins que no siguin anul·lades o 
modificades pel Patronat de la Fundació. 
 
La convocatòria i la concessió dels ajuts de la Fundació estan regulades pels acords 
del Patronat, pels seus estatuts i per la legislació aplicable. 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les presents bases. 

 
 
Osona, març de 2015. 
   

 


