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BASES CONVOCATÒRIA, AJUDES A LA FORMACIÓ 2018 

 

1. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA: 

a. 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 document ha 

d’aparèixer la quantitat d’hores totals que formen el curs i el preu total del mateix.  

b. Factura de l’empresa organitzadora amb el preu degudament desglossat (si el curs està 

compost per diferents parts; per exemple, teòrica i pràctica). Tant si el pagament és fa 

amb efectiu o en metàl·lic aquesta factura ha d’estar signada i segellada per l’empresa 

organitzadora confirmant que ha estat cobrada. 

c. Comprovant 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 metàl·lic: en aquest cas només caldrà entregar la Factura demanada al punt 1.b. 

d’aquestes bases.  

d. Entrega complimentada de la declaració responsable. 

e. En cas de situació d’atur durant 2018, justificant corresponent. 

  

2. TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

a. Les sol·licituds i la documentació es presentaran únicament enviant un correu electrònic 

a la direcció: gerencia@colefillesbalears.com  

b. El COLEF avisarà, sempre per correu electrònic, de la recepció de la documentació 

rebuda.  

c. El termini de recepció de sol·licituds finalitzarà el divendres 31 de maig de 2019 a les 

23,59 h. 
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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 ininterrompudament durant 

tot l’any 2018 (sense baixes i altes). En el cas dels col·legiats no exercents, si aquests es 

troben en situació d’atur i també hagin estat col·legiats durant tot l’any 2018 

ininterrompudament. 

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 2018. 

Queden exclosos els segons graus universitaris. 

 

4. CRITERIS i TERMINIS DE CONCESSIÓ: 

a. Només es concedirà una ajuda per col·legiat o col·legiada. 

b. Les ajudes atorgades en conjunt mai superaran els 2000€. 

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

I. Per el falsejament de la declaració responsable. Això suposarà l’obligació de 

reintegrar l’ajuda obtinguda i la pèrdua del dret a obtenir aquesta ajuda a la formació 

a la convocatòria del proper any 2019.  

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

conveni, entenent que aquestes ja hauran gaudit d’un preu reduït per als col·legiats. 

III. Si la matrícula del curs que es presenti, no sigui superior a 149 €. 

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

termini establert i de l’aprovació provisional i final sota acord a Junta de Govern del 

COLEF Illes Balear. 

e. El càlcul de les ajudes es farà d’acord amb els següents criteris: 

I. Si l’import del curs és ≥ a 1000€, el càlcul de l’ajuda serà el 10% de l’import del curs. 
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II. Si l’import del curs (𝑥) està entre 150€ i 1000€, el càlcul de l’ajuda serà un 

percentatge (𝑃) de l’import del curs, que anirà del 75% al 10% d’acord amb la 

següent fórmula:  

𝑃 =
14700 − 13𝑥

170
 

 

En el cas que el sumatori de les ajudes calculades superi els 2000 € destinats a aquesta 

convocatòria, es farà un prorrateig per tal que el sumatori final de les ajudes s'ajusti al 

pressupost. 

En cas que s'hagi declarat de forma responsable, la sol·licitud de més ajudes per a la 

mateixa formació, es restarà del càlcul de l'ajuda, l'import o els imports concedits per 

altres entitats. 

f. Els col·legiats i col·legiades que hagin presentat documentació per rebre les Ajudes a la 

Formació 2018 i hagin quedat exclosos de la llista provisional, tindran 15 dies hàbils, des 

de l’endemà de la publicació de la llista provisional, per fer al·legacions i per presentar la 

documentació restant que serà especificada pel COLEF Illes Balears sota demanda 

prèvia. Per això, s’han d’adreçar novament a la direcció de correu electrònic, 

gerencia@colefillesbalears.com   

g. Una vegada revisades les al·legacions de la llista provisional, el COLEF Illes Balears 

publicarà la llista definitiva amb les quantitats atorgades. A partir de l’endemà d’aquesta 

publicació, els col·legiats/ades tindran 15 dies hàbils per fer les darreres al·legacions en 

relació a les ajudes atorgades a la llista definitiva.  

A la llista definitiva només es podrà veure el número de DNI dels col·legiats i col·legiades 

que rebran les ajudes, amb la quantitat econòmica d’ajuda corresponent.  

L’aprovació de la llista definitiva serà una decisió presa per la Junta de Govern del COLEF 

Illes Balears. 
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h. Els abonaments de les ajudes s’efectuaran durant el segon semestre de 2019, entre l’1 

de juliol i el 31 de desembre; sempre i quan el col·legiat/da mantinguin l’alta al COLEF 

Illes Balears. 
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