
 
 

  
 

BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER ACTIVITATS 

EDUCATIVES EN EL LLEURE A L’ESTIU PER INFANTS DE 3 A 16 ANYS 

 
La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, 

en el seu preàmbul destaca la importància de la responsabilitat social de realitzar 

actuacions preventives envers la població infantil i adolescent de Catalunya i la necessitat 

de ser proactiu amb actuacions que donin oportunitats a l’infant i adolescent. 

 

Aquestes bases reguladores dels ajuts per activitats educatives en ell lleure s’emmarca en 

l’article 41 de la citada Llei, en el dret a un nivell bàsic de benestar, on queda reflectit que 

els poder públics han d’adoptar les mesures pertinents a assegurar que els progenitors 

tinguin l’oportunitat d’oferir-los el nivell bàsic de benestar material que necessiten per un 

desenvolupament integral adequat.  

 

En compliment del mandat legal esmentat, la voluntat política del Consorci d’Osona de 

Serveis Socials és ser proactiu en la prevenció i actuacions per pal·liar els efectes de 

situació de vulnerabilitat de les famílies amb infants al seu càrrec. 

 

Per tot això, a continuació s’estableixen les bases que regularan la concessió d’ajuts 

destinats a sufragar una part de les despeses dels casals, colònies, estades, activitats 

esportives, acampades, campus, cursos i altres activitats educatives destinades al lleure 

dels infants entre 3 i 16 anys que es duguin a terme durant el període d’estiu que no hi ha 

escola. 

 

1a. Objecte de la convocatòria 

 

L’objecte de la convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 

tramitació, concessió i pagament dels ajuts o subvencions destinades possibilitar l’accés a 

activitats educatives de lleure a l’estiu dels infants de 3 a 16 anys. 

 

Per activitats educatives de lleure d’estiu s’entenen els casals, colònies, estades, activitats 

esportives, acampades, campus, cursos i altres activitats destinades al lleure dels infants 

entre 3 i 16 anys que es duguin a terme durant el període d’estiu que no hi ha escola. 

 

L’accés als ajuts es determinaran amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i 

socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consorci d’Osona de 

Serveis Socials que disposi per aquesta convocatòria.   

 

2a. Beneficiaris i requisits generals 
 
Podran sol·licitar l’ajut per activitats educatives destinades al lleure dels infants entre 3 i 16 

anys les famílies dels infants que reuneixin els requisits següents: 

 

a) Estar empadronat en un municipi pertanyent al Consorci d’Osona de Serveis Socials.   

 
b) No superar el llindar de renda familiar establert com a màxim. No superar els llindars 
d’ingressos nets anuals definits pel llindar de risc de pobresa per composició de la llar a 
Catalunya que determina l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) segons els trams 
següents: 



 
 

  
 

UNITAT FAMILIRAR TRAM A TRAM B TRAM C 

Llars d’un adult 10.096,50 € 6.731,00 € 4.206,80 € 

Llars d’un adult i un infant 13.125,50 € 8.750,30 € 5.468,90 € 

Llars d’un adult i dos infants 16.154,40 € 10.769,60 € 6.731,00 € 

Llars de dos adults 15.144,80 € 10.096,50 € 6.310,00 € 

Llars de dos adults i un infant 18.173,70 € 12.115,80 € 7.572,30 € 

Llars de dos adults i dos infants 21.202,70 € 14.135,10 € 8.834,40 € 

Llars de dos adults i tres infants 24.231,60 € 16.154,40 € 10.096,50 € 

Per cada adult no contemplat 

Per cada infant no contemplat 

+ 5.048,30 € 

+ 3.029,00 € 

+ 3.365,50 € 

+ 2.019,30 € 

2.103,20 € 

1.262,10 € 

Per determinar els llindars de renda econòmics es tindran en compte aquestes valoracions, 
descomptat un import màxim de lloguer i/o hipoteca per un valor de 450 €. 

Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, es resoldran com a denegades. 

No es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per 
administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats 
puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i 
l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades. 

Les persones beneficiàries dels ajuts són els alumnes. En cas que l’alumne/a beneficiari de 
l’ajut no disposi de DNI/NIF/NIE s’informarà com a beneficiari de l’ajut al Ministeri d’Hisenda i 
Funció Pública i a l’Agència Tributària, la persona que signa la sol·licitud. 

Aquestes ajudes  tenen la característica essencial de ser ajudes estan destinades a garantir 
el dret a l'educació (art 27 de la Constitució Espanyola.  I el seu import màxim està molt per 
sota dels 3000 euros per any i beneficiari. En aquest sentit, de conformitat amb l’article 13.2 
de la LGS, i l’article 24  del Reglament de la Llei general de subvencions, i  per tal que 
simplificar els tràmits,  els beneficiaris substituiran la presentació o acreditació del 
compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i la residència 
fiscal, amb una declaració responsable en el moment de formular la sol·licitud.   
 

3a. Criteris per a l’atorgament dels ajuts 

Per a la tramitació, concessió o denegació d’ajuts o subvencions destinades possibilitar 

l’accés a activitats de lleure a l’estiu dels infants de 3 a 16 anys, es tindrà en compte la 

puntuació general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar i, 

quan  s’escaigui, les situacions específiques que pugui acreditar la família i la valoració 

específica dels serveis socials, d’acord amb els criteris següents: 
 



 
 

  
 

3.1 Valoració del nivell de renda de la unitat familiar 
 
El càlcul del nivell de renda familiar es farà d’acord amb el que es preveu en la base 6a. 
 
Per aquest concepte, s’estableix una valoració segons l’escalat següent: 

- Si la renda familiar resultant és igual o superior als llindars detallats en el TRAM A: No 

té dret a la beca.  

- Si la renda familiar resultant és el TRAM A: 60 % de l’ajut. Hauran d’acreditar alguna 

de les situacions específiques de valoració social descrites en punt 3.2.  

- Si la renda familiar resultant és el TRAM B: 80 % de l’ajut.  

- Si la renda familiar resultant és el TRAM C: 90 % de l’ajut.  

 
En cap cas l’import de l’ajut que es concedeixi podrà superar els 200 euros del cost efectiu. 
 
3.2 Valoració de situacions específiques de la unitat familiar 
 
Els beneficiaris que s’estableixin en el tram A hauran de complir algun dels criteris socials 
que es descriuen a continuació per tal de poder ser beneficiaris de l’ajut: 
 

- Acreditació de família nombrosa 
- Acreditació de condició de família monoparental 
- Reconeixement legal de discapacitat de Catalunya (Un 33% com a mínim) 
- Violència de gènere 
- Infants en acolliment   
- Tenir criteris per l’informe social de risc social segons criteris establerts en l’informe 

social de beques menjador  
 
 
4a. Sol·licitud i documentació 
 
Les sol·licituds estran disponibles i s’hauran de presentar a través de la pàgina web del 

Consorci d’Osona de Serveis Socials https://ajuts.osonaacciosocial.cat/. També es podran 

presentar en format paper als respectius ajuntament dels municipis membres del Consorci i 

també al Consorci d’Osona de Serveis Socials.  

 

No obstant això, les sol·licituds podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que preveu 

la normativa vigent de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques. 

 

De conformitat amb l’article 18 de l’Ordenança general de subvencions del Consorci 

d’Osona de Serveis Socials, l’acceptació de la subvenció que en el seu cas s’atorgui 

figurarà implícita en els models oficials esmentats en el paràgraf anterior. 

 
4.1 Documentació obligatòria 

 
Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l’ajut, l’aportació de la documentació 

que es detalla a continuació: 

• Sol·licitud normalitzada: A la sol·licitud s’haurà de declarar el nombre de membres 

de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i 

https://ajuts.osonaacciosocial.cat/


 
 

  
 

DNI/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells. En cas de no disposar-ne, caldrà presentar 

còpia del certificat de naixement, o bé, còpia de totes les pàgines emplenades del 

llibre de família. 

• En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus 

d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la documentació 

corresponent a l’exercici anterior a la convocatòria.  

• Les persones que percebin una pensió d’aliments: conveni o sentència de divorci. 

• Les persones que percebin la Renda Garantida: certificat acreditatiu de l’import total 

percebut durant l’exercici anterior a la convocatòria.   

• En la resta de situacions no previstes anteriorment, el nivell de renda s’haurà d’acreditar 

mitjançant qualsevol altra documentació fefaent. 

 

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la 

unitat familiar, per tal que el Consorci d’Osona de Serveis Socials pugui sol·licitar a les 

administracions tributàries i a la resta d’administracions competents les dades relatives a la 

renda, al patrimoni familiar, la residència i altres situacions no acreditades, si s’escau, de la 

persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat familiar, amb la única finalitat de 

completar degudament l’expedient. 

 

En cas que no s’obtingui la corresponent autorització per realitzar els creuaments caldrà 

que tots els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària, expedida 

pels organismes competents, per tal de determinar la renda familiar, els rendiments 

patrimonials i el volum de negoci. 

 

Així mateix, la presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels 

membres de la unitat familiar, per tal que el Consorci d’Osona de Serveis Socials pugui 

cedir les dades incorporades en aquest fitxer a les administracions públiques i a les entitats 

socials de la comarca d’Osona amb l’objectiu de garantir una correcta coordinació entre la 

xarxa d’agents implicats la valoració i atorgament d’ajuts. 

 

L’ajut que s’atorgui serà comunicat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública; a l’Agència 

Tributària; al Registre d’Ajuts i Subvencions de la Generalitat de Catalunya i a la resta 

d’administracions públiques competents. 

 
4.2. Documentació complementària 
 
Si s’escau, s’haurà de justificar la documentació acreditativa de trobar-se en alguna/es de 

les situacions esmentades en l’apartat 3.2 d’aquestes bases: 

 
- Família nombrosa: s’acreditarà mitjançat fotocòpia del carnet vigent 
- Monoparentalitat: s’acreditarà mitjançant fotocòpia del carnet vigent 
- Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant fotocòpia de la resolució d’acolliment 

de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
- Discapacitat de l’alumne i alumna o germans o d’algun membre de la unitat familiar: 

s’acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre 
d’Atenció a Persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Treball i Afers 
Socials i Famílies, o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. 

- Violència de gènere 



 
 

  
 

 
L’omissió d’aquesta documentació implicarà la no acreditació de la situació, i, 

conseqüentment, no es tindrà en compte en la valoració de l’ajut. 

 

5a. Consideració dels membres computables de la unitat familiar 

 

Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables els 

progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del 

menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el 

domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de 

més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com 

els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els 

anteriors amb el certificat municipal corresponent. 

 

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable 

aquell que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant això, tindrà la consideració 

de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la 

renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar. 

a) Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar. 

a.1) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida 

En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar 
únicament: el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills 
comuns d’aquests. En el cas que només el necessiti un dels progenitors/es, es podrà 
valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies 
de custòdia que estableixi el conveni regulador.  

a.2) Unitats familiars amb situació de violència de gènere En aquests casos caldrà 
actuar atenent al que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de 
les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(DOGC Núm. 5123 – 2.5.2008).  

6a. Càlcul de la renda familiar 
 
Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt 
de membres la unitat familiar de convivència durant els 3 mesos anteriors a la data de 
sol·licitud i/o declaració de la Renda. Per establir el còmput d'ingressos es valoraran:  
 

1. Ingressos del treball per compte aliena. 
2. Ingressos pensions, prestacions, renda garantida 
3. Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia. 
4. Rendes de capital i de la propietat. 
5. Resultats de declaracions d'impostos. 

 



 
 

  
 

No superar el llindar de renda familiar establert com a màxim. No superar els llindars 
d’ingressos nets anuals definits pel llindar de risc de pobresa per composició de la llar a 
Catalunya que determina l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) segons els trams 
següents: 
 

UNITAT FAMILIRAR TRAM A TRAM B TRAM C 

Llars d’un adult 10.096,50 € 6.731,00 € 4.206,80 € 

Llars d’un adult i un infant 13.125,50 € 8.750,30 € 5.468,90 € 

Llars d’un adult i dos infants 16.154,40 € 10.769,60 € 6.731,00 € 

Llars de dos adults 15.144,80 € 10.096,50 € 6.310,00 € 

Llars de dos adults i un infant 18.173,70 € 12.115,80 € 7.572,30 € 

Llars de dos adults i dos infants 21.202,70 € 14.135,10 € 8.834,40 € 

Llars de dos adults i tres infants 24.231,60 € 16.154,40 € 10.096,50 € 

Per cada adult no contemplat 

Per cada infant no contemplat 

+ 5.048,30 € 

+ 3.029,00 € 

+ 3.365,50 € 

+ 2.019,30 € 

2.103,20 € 

1.262,10 € 

Per determinar els llindars de renda econòmics es tindran en compte aquestes valoracions, 
descomptat un import màxim de lloguer i/o hipoteca per un valor de 450 €. 

7a. Imports dels ajuts 
 
L’òrgan competent del Consorci d’Osona de Serveis Socials resoldrà, d’acord amb els 
recursos econòmics disponibles i amb la puntuació assignada a cada sol·licitud, l’atorgament 
dels ajuts i la quantia dels mateixos.  

Els imports dels ajuts que es concedeixin segons la puntuació obtinguda podran ser un 
màxim del 90% del preu màxim estipulat per ajut dels casals, colònies, estades, activitats 
esportives, acampades, campus, cursos i altres activitats destinades al lleure dels infants 
entre 3 i 16 anys que es duguin a terme durant el període d’estiu que no hi ha escola.  

En cap cas l’import de l’ajut que es concedeixi podrà superar els 200 euros del cost efectiu. 
 

8a. Terminis de presentació 
 
Les sol·licituds d’ajuts es podran presentar fins el dia 30 de juny de cada any a través de 
https://ajuts.osonaacciosocial.cat/ o bé directament al registre d’entrada de l’Ajuntament o 
del Consorci d’Osona de Serveis Socials.  
 
En els casos en que els beneficiaris hagin de presentar documentació justificativa per 
acreditar situacions susceptibles d’ajuda, el Consorci d’Osona de Serveis Socials ho 
requerirà i fixarà el termini màxim per presentar la documentació justificativa que manqui, 
que en qualsevol cas serà el que fixa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Transcorregut el termini 

https://ajuts.osonaacciosocial.cat/


 
 

  
 

atorgat, no es tindran en compte a efectes de valoració les circumstàncies no 
documentades.  
 
9a. Atorgament dels ajuts 
 
L’òrgan competent per a la concessió o denegació dels ajuts, segons escaigui, és el 
President del Consorci d’Osona de Serveis Socials, a proposta dels serveis tècnics del 
Consorci. 
 
El Consorci d’Osona de Serveis Socials, atorgarà o denegarà, segons escaigui, els ajuts o 
subvencions per les activitats educatives en el lleure d’acord amb els barems i l’objecte 
esmentats.  
 
L’acord que s’adopti serà notificat a les famílies sol·licitants on s’indicarà l’atorgament o 
denegació dels ajuts sol·licitats i l’import de cada ajut. 
 
En el supòsit que no es puguin atendre tots els ajuts a raó de la disponibilitat econòmica, el 
Consorci d’Osona de Serveis Socials aplicarà un criteri de prioritats a raó de la disponibilitat 
real. 
 
El Consorci d’Osona de Serveis Socials es reserva el dret de comprovar les dades 
exposades a les sol·licituds. En el supòsit que la documentació presentada no acrediti les 
dades exposades, es procedirà segons correspongui a la denegació de la sol·licitud o a la 
revocació de l’ajut. 
 
10a. Reclamacions 
 
Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut, que posa fi a la via administrativa, 
podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini 
d’un mes a comptar des de la notificació de l’acord al centre docent on estigui assignat 
l’alumne. Així mateix, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a 
comptar a partir del dia següent a la data de notificació efectuada al centre docent dels ajuts 
concedits i/o denegats. 
 
11a. Denegació, modificació, extinció i revocació 
 
Quan un/a beneficiari/a d’ajut causi baixa, renunciï, o per causa justificada no pugui gaudir 
de l’ajut, es comunicarà el fet al Consorci de Serveis Socials d’Osona indicant la data en què 
s’ha produït la circumstància. 
 
Aquests procediments podran iniciar-se d’ofici o a instància de part. Una vegada iniciats 

es notificarà al titular la incoació del mateix, les causes que el fonamenten i les 

possibles conseqüències econòmiques del mateix així com el termini per resoldre i 

notificar i les conseqüències del silenci administratiu. Tot això als efectes de que puguin 

formular-se per part de les persones interessades les al·legacions que estimin 

convenients.  

 

11.1. Denegació: Podran ser denegades aquelles sol·licituds en els que, pugui 

concórrer alguna de les circumstàncies següents: 

 



 
 

  
 

- La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió. 
- Dificultar la labor tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda. 
- Que no existeixi crèdit suficient per l’atenció de la sol·licitud. 
- El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones 

sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l’ajuda sol·licitada, inclòs quan la persona 
sol·licitant reuneixi els requisits per la concessió. 

 
11.2 Modificació. Quan variïn les circumstàncies que motivaren la sol•licitud de l’ajut, des 

del Consorci d’Osona de Serveis Socials, es podrà modificar la prestació a proposta del 

propi interessat o d’ofici, dins els límits establerts en les presents bases. 

 
11.3 Suspensió cautelar de les prestacions: Prèvia a l’extinció o revocació de l’ajuda 

concedida, amb independència que s’hagi iniciat o no un procediment d’extinció o 
revocació, bé d’ofici o a instància de part es podrà procedir, a criteri i per decisió motivada 

de l’òrgan competent, a la suspensió cautelar del pagament de la prestació quan 
s’haguessin detectat en una unitat de convivència indicis d’una situació que impliqui la 

pèrdua d’algun dels requisits exigits per al reconeixement o manteniment de la mateixa. 
 
La suspensió de la prestació podrà ser motivada per la pèrdua temporal o per 

l’incompliment d’alguns dels requisits de la mateixa o de les obligacions de la persona 

beneficiària recollides en aquestes bases. Serveixin com exemple els següents: 

 
- Que la persona beneficiària titular superi el nivell d’ingressos establerts i computat de 

conformitat amb aquestes bases. 
 
- Que s’incompleixi el requeriment formulat pel Consorci d’Osona de Serveis Socials, així 

com que la persona beneficiària obstrueixi o dificulti l’activitat de seguiment i 
comprovació o control necessària per comprovar la permanència de la situació que va 
motivar la concessió de l’ajut. 

 
La suspensió es mantindrà mentre persisteixin les circumstàncies que haguessin donat lloc 

a la mateixa i per un període continuat màxim de 3 mesos transcorregut el qual es 

procedirà a l’extinció o revocació del dret a la prestació. 

 
11.4. Extinció: Procedirà l’extinció de l’ajut, mitjançant resolució de la Comissió Permanent 

del Ple i prèvia audiència a la persona interessada, per manteniment d’una situació de 

suspensió per un període continuat superior a tres mesos. 

 
S’haurà de resoldre sobre el manteniment, suspensió, revocació o extinció de la prestació 
en un termini màxim de tres mesos a comptar des de l’adopció de la suspensió cautelar. 
 
L’extinció de l’ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del corresponent expedient 
de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la persona 
beneficiària. En tot cas, i en funció de les circumstàncies econòmiques i personals 
concurrents, el Consorci d’Osona de Serveis Socials podrà establir formes de devolució 
fraccionada o altra forma compensatòria. 
 
11.5. Revocació: Procedirà la revocació de les prestacions, mitjançant resolució de la 
Comissió Permanent del Ple i prèvia audiència a la persona interessada, per alguna de les 
causes següents: 



 
 

  
 

 
- Quan la persona beneficiària incompleixi, totes o algunes, de les obligacions adquirides 

amb l’acceptació de l’ajut. 
- Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació empreses per 

part del personal del Consorci d’Osona de Serveis Socials, tot i reunir la persona 

sol•licitant els requisits per a la concessió. 

- Desaparició de totes o algunes de les circumstàncies que van donar lloc a la seva 
concessió. 

- Per ser beneficiari simultàniament d’una altra prestació amb la mateixa finalitat, és a dir, 
que tingui la mateixa naturalesa i atengui les mateixes necessitats, sense que tal 
circumstància hagi estat comunicada al Consorci d’Osona de Serveis Socials. 

- La reiteració de les causes que motivaren la suspensió temporal de la prestació, de 
conformitat amb el que s’estableix a l’apartat corresponent d’aquestes bases. 

- Altres causes de caràcter greu imputables al beneficiari no contemplades en els 

apartats anteriors. 

 
La revocació de l’ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del corresponent 

expedient de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la 

persona beneficiària i en els supòsits previstos en què sigui pertinent a la tramitació d’un 

expedient sancionar, si procedís. En tot cas, i en funció de les circumstàncies econòmiques 

i personals concurrents, el Consorci d’Osona de Serveis Socials podrà establir formes de 

devolució fraccionada o altra forma compensatòria. 

 
L’acte de revocació, extinció, suspensió anirà precedit per un tràmit d’audiència, per un 

termini de 10 dies, durant el qual la persona beneficiària podrà al·legar i presentar els 

documents i les justificacions que consideri pertinents. 

 
12a. Justificació i pagament  

 

La família beneficiària de l’ajut haurà de presentar abans del 31 d’agost de cada any,  un 

dels 2 documents següents: 

 

- Factura i/rebut que acrediti el pagament de l’activitat subvencionada. 

- La inscripció a l’activitat subvencionada i en aquest cas, el pagament de l’ajut es 

realitzarà a l’empresa/entitat que presta el servei en concepte d’endossatari. 

  

El pagament dels ajuts es farà directament a la persona o bé a l’entitat o empresa que 

gestiona l’activitat subvencionada, si així ho autoritza la persona beneficiària. 

 

En cas de no presentar la justificació conforme ha abonat les despeses de l’activitat d’estiu 
dins del termini esmentat, el Consorci revocarà l’ajut concedit i el beneficiari haurà de 
retornar l’import. 
 
En aquest cas, el beneficiari no podrà accedir a una altra convocatòria d’ajut pel mateix 
concepte dins del termini de 24 mesos. 
 

13a. Supervisió de l’administració 

 

El Consorci d’Osona de Serveis Socials, per mitjà del servei de serveis socials  comprovarà 



 
 

  
 

l’ús correcte dels ajuts atorgats. Durant  la durada de l’activitat es reserva el dret de verificar 

les dades justificades en la sol·licitud de l’ajut i procedir a la revocació total o parcial de l’ajut 

atorgat en el cas què es detecti l’ocultació o falsedat de dades. 

 
14a.- Publicitat de les subvencions 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/a, la quantitat 
concedida, el projecte subvencionat, la finalitat de la subvenció, conforme es vagin publicant 
al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones. 
  
El Consorci d’Osona de Serveis Socials entén que les dades obtingudes guarden relació 
amb el dret a la intimitat personal i familiar. Per aquest motiu, en la comunicació de les 
dades a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, el Consorci d’Osona de Serveis 
Socials indicarà que, a fi i efecte de preservar aquest dret i d’acord amb l’article 20.8.b de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les dades dels beneficiaris no 
han de ser objecte de publicació.  
 
També s’han de comunicar les subvencions concedides a l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya, a l’empara del Decret 
271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova del Reglament del Registre de Subvencions 
i ajuts de Catalunya. 
  
Els imports atorgats i el nombre de beneficiaris també serà publicat al tauler d’edictes i al 
portal de transparència d’aquesta Corporació. 
 
15a. Règim jurídic 

 

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases serà d’aplicació l’Ordenança general de 

subvencions del Consorci d’Osona de Serveis Socials, el Reial Decret 887/2006, de 21 de 

juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei 38/2003 i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions. 

 
16a. Protecció de dades personals i consentiment 
 
La presentació de la sol·licitud suposa l'autorització al Consell Comarcal d’Osona i/o al 
Departament d’Educació i/o els Ajuntaments de la comarca d’Osona a obtenir d'altres 
administracions públiques, les dades que siguin precises per a determinar, conèixer i 
comprovar totes les dades d'identificació, circumstàncies personals, de residència, familiars i 
de renda del sol·licitant i de la resta de membres computables de la unitat familiar, 
necessaris per a la resolució de la sol·licitud de l'ajut.  
 
Aquest dret dels ciutadans es fonamenta i s'ajusta al previst a l'article 6.2.b) de la Llei 
11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a l'article 2 del Reial Decret 
167/2009, de 6 de novembre, que desenvolupa parcialment l'esmentada Llei i l' Art. 28 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques que regula l'aportació de documents per part dels interessats. 
 
Les dades que proporcionen el pare/mare o tutor legal s’incorporaran al tractament Gestió 
Ajuts Socials, creat pel Consorci d’Osona de Serveis Socials amb finalitats de registre i 



 
 

  
 

tramitació de dades. Podran ser cedides al Consell Comarcal d’Osona; Ajuntaments de la 
comarca d’Osona; Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; entitats del tercer sector 
que puguin oferir ajudes al col·lectiu afectat.   
 
En omplir el formulari facilitat a l’efecte, s’entén que s’autoritza expressament a portar a 
terme aquest tractament.  
 
En qualsevol moment, el pare/mare o tutor legal pot exercir els drets d’accés, rectificació, 
oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos al Consorci d’Osona de Serveis Socials 
(edifici el Sucre, carrer de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, núm. 5, 3a planta, de 
Vic). 
 
 


