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BASES CONVOCATÒRIA “AJUDES A LA FORMACIÓ” 2016 

1. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA: 

a. Sol·licitud degudament emplenada. 

b. Certificat d’assistència i/o aprofitament de l’activitat formativa, conforme s’ha 

finalitzat  i aprovat aquesta, signat i segellat per l’empresa organitzadora. En 

aquest ha d’aparèixer la quantitat d’hores total que formen el curs i el preu total del 

mateix. 

c. Factura de l’empresa organitzadora amb el preu degudament desglossat (si el 

curs està compost per diferents parts; per exemple, teòrica i pràctica). 

d. Comprovants d’haver fet el pagament: 

i. Per transferència: amb el justificant del Banc degudament segellat amb la 

quantitat exacte del cost total del curs. També ha d’especificar clarament al 

concepte, el nom del curs i l’empresa que ho du a terme.   

ii. En efectiu: amb el corresponent rebut del pagament amb la quantitat 

exacte del cost total del curs, el nom del curs i l’empresa que ho posa en 

pràctica.  

e. En cas de situació d’atur durant el 2016, justificant corresponent. 

2. TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

a. Les sol·licituds i la documentació es presentaran via formulari web. 

b. El COLEF sempre avisarà, d’una manera o altra (telefònica o correu electrònic), de 

la recepció de la documentació. 

c. El termini de recepció de sol·licituds finalitzarà el dilluns 3 de març de 2017 a 

les 12 h. 

 

3. REQUISITS: 

a. Es poden presentar a aquesta convocatòria els col·legiats i les col·legiades 

exercents que pertanyin al COLEF Illes Balears i que hagin estat col·legiats durant 
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tot l’any 2016. En el cas dels col·legiats no exercents, si aquests es troben en 

situació d’atur i que també hagin estat col·legiats durant l’any 2016. 

b. Les ajudes s’adrecen a activitats formatives relacionades amb àmbits professionals 

del sector de l’Educació Física, de l’Activitat Física i l’Esport que hagin finalitzat 

l’any 2016. 

4. CRITERIS i TERMINIS DE CONCESSIÓ: 

a. Només es concedirà una ajuda per col·legiat/da. 

b. Les ajudes atorgades en conjunt mai no superaran els 2000€. 

c. No s’acceptaran les sol·licitud d’ajuda: 

i. Per a cursos o accions formatives organitzades pel Col·legi o que el 

Col·legi tingui conveni, entenent que aquestes ja han gaudit d’un preu 

reduït per als col·legiats. 

ii. Si la matrícula del curs o la suma dels diferents cursos no és superior a 

150 €. 

iii. Per doctorats o màsters, si el col·legiat/da no té una antiguitat mínima 

d’un any. 

d. La concessió de l’ajuda queda sotmesa a la presentació de tota la documentació 

en el termini establert. 

e. Es valorarà el nombre d’hores i el cost de l’acció formativa. 

Preu Ajuda mínima - Ajuda màxima 

0 – 149 € 
No s’accepten sol·licituds 

d’ajuda 

150 – 299 € 50 – 75 % 

300 – 599 € 25 – 50 % 

600 – 1000 

€ 
10 – 25 % 

+ de 1000 € 5 – 10 % 
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f. El COLEF Illes Balears en funció de les sol·licituds rebudes, donarà prioritat a les 

activitats acadèmiques de les categories A i B sobre les altres, i tindrà en compte la 

situació d’atur. 

Categori

a 
Descripció 

A Doctorat, màster oficial o segon grau universitari 

B Postgrau o curs d’extensió universitària 

C 
Ens. Esportiu i/o C. Formatiu de grau mitjà o 

superior 

D Cursos de + 150 h 

E Cursos de – 150 h 

 

g. El COLEF Illes Balears publicarà la llista provisional de col·legiats admesos que 

rebran les Ajudes a la Formació de 2016 el divendres 10 de març de 2017. Decisió 

presa sota acord per la Junta de Govern i serà comunicada públicament a la web. 

h. Els col·legiats que hagin presentat documentació tenen fins el 17 de març de 2017 

per fer al·legacions i per presentar la documentació restant, sota demanda 

prèvia del COLEF Illes Balears. Per això, s’han d’adreçar a la direcció de correu 

electrònic coordinacio@colefillesbalears.com   

i. El 24 de març el COLEF Illes Balears publicarà la llista definitiva de col·legiats 

que rebran ajudes a la formació de 2016. 

j. Els abonaments de les ajudes s’efectuaran durant els primers sis mesos de 2017, 

sempre i quan el col·legiat/da mantingui l’alta en el COLEF. 


