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Bases reguladores de beques i ajuts de 

l’Esplai Cel 
Activitat de Curs

 
 

Finalitat 

Fidel al seu compromís social i educatiu i conscient de la seva situació econòmica favorable, 

l’Esplai CEL treballa per garantir l'accés de tots els infants i joves a les activitats educatives de 

lleure.  

La situació econòmica fa que cada cop més famílies hagin de fer grans esforços perquè els seus 

infants puguin gaudir d'un lleure de qualitat o fins i tot n'hi ha moltes no s'ho poden permetre. 

Per evitar que infants i joves no perdin aquest dret i que el temps de lleure no esdevingui un factor 

d'exclusió articulem anualment una campanya per becar aquests infants, fent possible que aquests 

participin en activitats de lleure, especialment durant les vacances d'estiu. 

Amb aquesta campanya, sota el lema “Cap infant sense colònies”, l’Esplai persegueix un doble 

objectiu, en primer lloc que cap infant del C.E.L i es quedi sense esplai, i en segon que tampoc 

cap infant del MCECC se’n quedi sense.  

La creació d’una campanya de beques independent de la del MCECC, no està motivada només 

pel segon punt sinó principalment pel primer, ja que degut a l’envergadura del moviment i a la 

quantitat d’infants pertanyents als seus centres, els requisits per accedir a elles esdevenen molt 

restrictius, a diferència dels requisits per les beques i ajuts pròpies.  

Les beques de l’Esplai CEL, assoleixen aquest primer objectiu directament, ja que permeten 

cobrir el cost de les activitats d’aquelles famílies que no s’ho puguin permetre de manera més 

directa i amb més possibilitats que l’ajut sigui atorgat, i assoleixen el segon de manera indirecta, 

ja que amb aquesta campanya no necessitarem (o almenys no tant) les beques del MCECC i 

aquestes arribaran a infants que les necessiten tant o més com els nostres però que es troben en 

esplais sense capacitat de crear la seva pròpia campanya de beques. 

 

Sol·licitants  

Poden sol·licitar beques aquells infants inscrits a les activitats de l’Esplai CEL, 

independentment de la seva participació en activitats anteriors organitzades per l’Esplai.  

La present convocatòria de beques afecta a la quota anual, i no a la quota d’entrada. 
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Convocatoria, terminis i formalització  

Per tal de formalitzar la petició, s’haurà de presentar la sol·licitud dins dels terminis establerts. 

Aquests terminis seran publicats anualment i comunicats a les famílies. No serà vàlida cap 

sol·licitud presentada fora dels terminis establerts. 

Caldrà que les sol·licituds vagin acompanyades de tota la documentació necessària i que es detalla 

a continuació. En cas dels germans només cal presentar la documentació un cop. 

Petició de beca 

Per sol·licitar una beca cal presentar: 

● Certificat de convivència emès pel districte/ajuntament del lloc de residència actualitzat 

● Declaració de renda de cada membres de la unitat familiar major de 18 anys amb obtenció 

de rendiments econòmics: fotocòpia de la pàgina on es consignen els membres de la unitat 

familiar, del full resum de rendiments i deduccions, i del document d’ingrés o devolució 

segellat per l’entitat bancària o la delegació d’Hisenda corresponent.  

En cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de la renda, és imprescindible presentar UN 

dels documents següents: 

A. Informe social d’un professional de l’atenció social primària o especialitzada on 

s’especifiqui la situació socioeconòmica.  

B. Còpia de la resolució com a beneficiari del PIRMI de la unitat familiar on viu el noi/a. 

C. Fotocòpia del full de salari o certificat d’ingressos de pensió de tots els membres de la 

unitat familiar en edat activitat (majors de 18 anys) 

En cas d’estar en situació d’atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat familiar en 

edat activitat hauran de presentar una fotocòpia del document acreditatiu (emès pel SOC) on es 

consigna si cobren prestació per desocupació o subsidi d’atur o no, com també la quantitat que 

perceben per aquests conceptes.  

Petició d’ajut 

Per tal de sol·licitar un ajut, caldrà presentar: 

● Declaració de renda de cada membres de la unitat familiar major de 18 anys amb obtenció 

de rendiments econòmics: fotocòpia de la pàgina on es consignen els membres de la unitat 

familiar, del full resum de rendiments i deduccions, i del document d’ingrés o devolució 

segellat per l’entitat bancària o la delegació d’Hisenda corresponent. 

● Document on es comuniqui la quantia de l’ajut sol·licitat. Es pot especificar en el mateix 

correu amb el que s’adjuntin els documents. 
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Import  

L’import estarà subjecte a les diverses partides pressupostàries anuals disponibles per part del 

CEL i del nombre de sol·licituds rebudes.  

Per tal de poder establir quin percentatge es beca es tindrà en compte la renda disponible per 

membre de la unitat familiar (RDMUF), amb el que s’establiran dos trams. Les sol·licituds d’ajut 

formaran sempre part del Tram II mentre que les sol·licituds de beca s’assignaran al Tram I o 

Tram II segons estimi la comissió de beques: 

● Tram I: Es beca el 75% de l’activitat a tots els infants d’aquest tram. 

● Tram II: Es beca un percentatge (no superior al 50% de l’activitat) ponderat segons la 

necessitat als infants d’aquest tram. 

En cap cas es becarà una quantitat superior al 75% del cost de l’activitat.  

Anualment s’establirà el màxim de renda personal disponible per unitat familiar tenint en compte 

les sol·licituds i els criteris propis de l’Esplai. 

 

Altres consideracions  

En cas que l’infant pel qual es sol·licita la beca ja rebi algun altre ajut econòmic o beca, concedit 

per alguna administració, entitat privada o particular, caldrà informar-ne al demanar la beca al 

CEL. Aquells infants que estan tutelats per la Generalitat i viuen en llars residencials també han 

de comunicar si aquestes perceben finançament per part de l’administració per a participar en 

activitats de lleure. 

La sol·licitud no obliga a l’Associació Centre d’Esplai Loyola a concedir l’ajut, ni dóna dret a 

l’infant a rebre’l, per molt que la resta de sol·licituds no esgotin la partida destinada a beques. De 

la mateixa manera que el fet d’haver rebut un ajut en sol·licituds anteriors no suposa l’atorgament 

en sol·licituds posteriors. 

La presentació d’una sol·licitud, suposarà l’acceptació d’aquesta normativa per part de la família 

sol·licitant. L’incompliment d’algun dels seus punts podrà causar la denegació de la concessió de 

l’ajut. 

L’Associació Centre d’Esplai Loyola podrà resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes 

bases. 

http://www.esplaicel.weebly.com/

