Bases reguladores dels ajuts en la reducció del preu de l’Associació
Educativa Tropezando con Suerte per al Casal Marblau 2017

Amb motiu de la celebració, del 26 de juny al 28 de juliol, del Casal Marblau, organitzat per
l’Associació Educativa Tropezando con Suerte, aquesta ha decidit posar en marxa una línia
d’ajuts (d’aquí en endavant “Ajuts TcS”), destinada a aquelles famílies que reuneixin els
requisits a sota indicats i que no puguin assumir el cost total del Casal.
Dites ajudes es regiran per les bases aquí estipulades i tindran una suma total de 1.000€,
que es repartiran entre totes les sol·licituds entrants.

Article 1. Persones sol·licitants
Podran sol·licitar els Ajuts TcS totes aquelles famílies que, havent sol·licitat la inscripció del
seu fill/a o menor a càrrec, no puguin fer front a la totalitat del preu a pagar per la modalitat
escollida.
Estaran excloses d’aquests ajuts totes aquelles famílies que hagin estat beneficiades d’altres
ajuts d’ens o entitats públics o privats.

Article 2. Modalitats de matrícula
En aquesta edició de l’any 2016, les modalitats de preus per al Casal Marblau són les

següents:
Per tots els dies del Casal:

250,00 €

Per tot el Casal havent anat a colònies:

220,00 €

En cas de ser germans, cadascú:

220,00 €

Germans, havent anat a colònies:

200,00 €

Per cada setmana (si no ve les 4):

60,00 €

Per cada dia (si no ve tots els dies):

15,00 €

Article 3. Requisits de les famílies sol·licitants
Les famílies que sol·licitin els Ajuts TcS tindran que reunir els següents requisits previs:
1. Tenir plaça assignada al Casal.
2. Haver presentat les sol·licituds i documentació requerida prèviament.

3. No poder fer front a la totalitat del pagament de la modalitat escollida.
4. No haver sigut receptora d’una altra beca de qualsevol altra institució pública o
privada per a la mateixa finalitat.

Article 4. Criteris i percentatges dels ajuts
Una vegada reunits els requisits previs indicats a l’article 3, els criteris d’assignació de l’ajut i
el percentatge assignat segons cada criteri són els següents:

Criteri

Percentatge
d’ajuda

En cas que un progenitor estigui en situació
d’atur

25%

En caso que ambos progenitors estiguin en
situació d’atur

50%

Família monoparental

25%

Família nombrosa

25%

Discapacitat inferior o igual al 33%

40%

Discapacitat inferior o igual al 66%

65%

Discapacitat total

75%

En cas que alguna família compti amb més d’un criteri, els percentatges d’aquests podran
ser sumats i, per tant, el preu total de la matrícula podrà ser rebaixada pels diferents ítems.
En qualsevol cas, dita rebaixa no podrà sobrepassar el 75% del preu total del Casal, tot i que
es reuneixin criteris que, sumats els seus percentatges, donin un resultat superior.
Addicionalment, es valoraran uns altres dos criteris a tenir en compte en cas de que la
resulta del percentatge aplicat tenint en compte els criteris ja exposats no fos satisfactòria, i
sempre i quan dit percentatge no superés ja el 25%. Dits criteris addicionals són:

Criteris addicionals
Ser usuari del servei de Càritas des de, com a
mínim, 6 mesos
Ser usuari de Serveis Socials des de, com a
mínim, 3 mesos

Percentatge
d’ajuda
45%

En qualsevol cas, la elecció d’aquests criteris han d’estar motivats únicament si aquestes
dues entitats no sufraguen el cost total o parcial del preu del Casal. A més, dita elecció
haurà d’estar suficientment justificada segons els paràmetres que es dicten a l’article 6.

Article 5. Sol·licitud
La petició de concessió d’ajuda, sota qualsevol dels criteris a dalt indicats, s’haurà de fer
mitjançant la fulla de sol·licitud que l’Associació Educativa Tropezando con Suerte haurà
d’entregar a les famílies que ho sol·licitin. En qualsevol cas, en dita fulla haurà de constar:
-

Nom complet de la persona sol·licitant, així com el seu DNI/NIE/Passaport i direcció
completa.

-

Nom del/la nen/a.

-

Criteris sota els quals es sol·licita l’ajuda.

-

Documentació requerida per aportar o ja aportada, segons els criteris escollits.

-

Data del dia en que es sol·licita l’ajuda.

-

Signatura de la persona sol·licitant.

Tot això haurà d’anar acompanyat dels documents justificatius de la sol·licitud d’ajuda que
es realitza tenint en compte els criteris que es marquen.

Article 6. Justificació
La sol·licitud de la concessió d’ajuda mitjançant algun dels criteris a dalt indicats haurà
d’estar justificada de la següent manera:
a) En cas de que un o ambdós progenitors estiguin en situació d’atur, mitjançant el
document DARDO del Servei Català d’Ocupació o mitjançant certificat de recerca
activa d’ocupació.
b) En cas de família monoparental, mitjançant el carnet expedit per la Generalitat de
Catalunya.
c) En cas de ser família nombrosa, mitjançant el carnet expedit per la Generalitat de
Catalunya.
d) En cas de discapacitat, en qualsevol dels seus graus, mitjançant el certificat
corresponent.
e) En cas de ser usuària del servei de Càritas, mitjançant escrit de la persona
responsable, signat i segellat amb data del dia en que s’estén dit escrit.

f) En cas de ser usuària de Serveis Socials, mitjançant escrit de la persona responsable,
signat i datat en el dia en que s’estén dit escrit.

Article 7. Resolució
Una vegada feta la sol·licitud per part de la família, l’Associació haurà de notificar la seva
recepció i, en un plaç màxim de 48 hores des de la notificació de recepció, haurà de resoldre
dita sol·licitud, emetent veredicte favorable o desfavorable a la petició i comunicant-ho
mitjançant escrit a la família.

Article 8. Excepcionalitats
En aquells casos que, per la seva complexitat i excepcionalitat, l’Associació consideri que
deu avaluar d’una manera més detinguda i conforme a valors inherents propis de la situació
concreta, aquests seran estudiats per a donar una resposta adequada tenint en compte els
criteris anteriorment exposats, així com aquells que es decideixin avaluada la particularitat
del cas.
En qualsevol cas, dites situacions es tractaran de manera puntual i excepcional.

Article 9. Revocació i/o rebuig de l’ajuda
1. Si, un cop concedida l’ajuda, es tingués constància de la falsedat d’algun dels criteris
esgrimits per a sol·licitar l’ajuda, l’Associació procediria immediatament, a la
revocació de dita ajuda i, per tant, la família hauria d’abonar l’import sencer del
preu del Casal segons la modalitat escollida prèviament.

2. Si, pel contrari, fos la família qui decidís rebutjar la concessió de l’ajuda, aquesta es
podrà realitzar en qualsevol moment previ o durant la realització del Casal. Dit
rebuig s’haurà de realitzar mitjançant escrit justificat i signat amb data del dia que
es sol·licita dit rebuig, el qual tindrà caràcter retroactiu i, per tant, la família haurà
d’abonar la quantitat gaudida durant el període, en cas de sol·licitar-se.

