
 
 

 
 
 

  
 

 
 

  
  

 
  

BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS INDIVIDUALS PER A PARTICIPAR 
AL PROGRAMA “ESTIU DE VOLUNTARIAT: APRENENTATGE I COMPROMÍS GLOBAL”. 

 
 
1. OBJECTE  

 

Aquestes bases tenen com a objecte establir els requisits i el procediment per atorgar ajuts 

individuals en el marc del programa “Estiu de Voluntariat: Aprenentatge i Compromís Global”. 

Aquest programa consisteix en l’atorgament d’una subvenció per a la realització d’un programa de 

voluntariat i/o camp de treball, durant el període estival (Juny – Setembre), a qualsevol país en 

l’àmbit global, a sol·licitar per l’interessat a través del Servei Civil Internacional, durant el mateix 

estiu. L’idioma vehicular del camp de treball és l’anglès independentment de si el país de destinació 

és angloparlant. 

Els objectius principals del programa “Estiu de Voluntariat: Aprenentatge i Compromís Global” 

són el d’engrandir la visió dels joves en el món i societat actual, a més d’enfortir les 

competències efectives en idiomes, promoure l’aprenentatge a través de la immersió lingüística, 

i la seva aplicació immediata en projectes de cooperació i voluntariat.  

 

2. REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

• Tenir entre 18 i 30 anys (en el moment de començar el camp de treball). 

• Tenir la residència al Berguedà. 

3. FORMAT DE LES AJUDES 

Es concediran ajudes bàsiques i ajudes especials per al programa “Estiu de Voluntariat: 

Aprenentatge i Compromís Global”. L’import màxim de cada ajuda serà de 800€ per participant. 

Les ajudes especials aniran destinades exclusivament a persones amb els criteris que 

s’estableixen a l’annex 2. Les ajudes especials que no quedin sol·licitades passaran a ser ajudes 

bàsiques. 

 

4. DESPESES SUBVENCIONABLES 

Seran subvencionables les despeses següents: 

• Quota de participació al camp de treball del Servei Civil Internacional. 

• Despeses del viatge: Vol, desplaçament fins al camp visitat i també altres despeses que 

s’hagin acordat prèviament. 

 

 



 
 

 
 
 

  
 

 
 

  
  

 
  

No seran subvencionables: 

• Altres despeses que es generin durant l’estada. 

 

5. TERMINIS I TRAMITACIÓ 

El termini de presentació de la documentació per participar en el programa quedarà establert 

en la convocatòria. 

 

Les sol·licituds que arribin al Consell Comarcal del Berguedà fora del termini establert seran 

desestimades.  

 

6. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

 

S’atorgaran les subvencions per ordre de sol·licitud, sempre i quan aquestes siguin declarades aptes 

per l’òrgan instructor, que serà el servei de joventut del Consell Comarcal del Berguedà. En cas de 

que es superi el nombre màxim determinat per la convocatòria, l’atorgament de beques es farà per 

sistema de puntuació tenint en compte els criteris de valoració que hi ha a l’Annex 1 d’aquest 

document.   

 

Tindran prioritat aquelles persones que no hagin sigut beneficiaries de la beca en convocatòries 

anteriors.  

 

L’òrgan competent per a resoldre l’atorgament o denegació de l’ajut és el Consell de Presidència 

del Consell Comarcal del Berguedà, que haurà de resoldre en un termini màxim d’un mes. 

 

La resolució de l’atorgament o denegació de l’ajut, es publicarà al taulell d’anuncis del Consell 

Comarcal (i e-tauler), i substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa 

l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú.   

 

7. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ 

7.1. Sol·licitud 

Les persones interessades a participar en la convocatòria formalitzaran la sol·licitud segons el 

que s’estableixi en la convocatòria. Només s’admetrà una sol·licitud per persona.  

 

Els impresos de sol·licitud estaran a disposició dels interessats a la pàgina web del Consell 

Comarcal www.bergueda.cat. 

 

http://www.bergueda.cat/


 
 

 
 
 

  
 

 
 

  
  

 
  

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s’escau, els 

requereixi el Consell Comarcal del Berguedà.   

 

La presentació de la sol·licitud implica: 

• L’autorització perquè el Consell pugui realitzar les consultes oportunes del padró 

municipal d’habitants i les altres comprovacions que siguin necessàries. 

• L’acceptació de les bases. 

 

El Consell Comarcal del Berguedà 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. 

 

  7.2. Documentació obligatòria a presentar 

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

detalla a continuació: 

 

1. Sol·licitud signada, segons model normalitzat. On es farà constar una breu descripció 

de l’interès en participar i de la trajectòria del sol·licitant. 

 

2. Fotocòpia NIF/NIE vigent i/o passaport vigent en cas de voler viatjar a països fora de 

la Unió Europea.   

 

3. Certificat d’empadronament col·lectiu: Certificat de l’Ajuntament que acrediti la 

residència de l’interessat en algun municipi de la comarca del Berguedà.  

 

4. Documentació acreditativa segons els criteris de valoració de l’Annex I. 

 

8. COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUTS 

Aquest ajut no és incompatible amb cap altre ajut, sempre que no superi el 100% del cost. 

 

9. INADMISSIÓ I DESISTIMENT 

L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que 

estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud, així com la manca de 

presentació de qualsevol dels documents o la manca d’esmena dels requisits esmenables, dins 

del termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ. 

 



 
 

 
 
 

  
 

 
 

  
  

 
  

10. RECLAMACIONS I RECURS 

El període de reclamació quedarà establert en la convocatòria. El Consell Comarcal del Berguedà 

facilitarà l’imprès, el que s’haurà d’entregar al mateix Consell dins el termini establert. Les 

sol·licituds presentades fora del termini establert disposaran de 10 dies hàbils per realitzar la 

reclamació, a partir de la publicació de la resolució. Aquesta reclamació es formalitzarà d’acord amb 

l’imprès establert  i anirà acompanyada de la documentació que la justifiqui. 

 

Contra la resolució de la reclamació, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se 

recurs potestatiu de reposició previ al recurs contenciós administratiu davant l’òrgan que l’ha 

dictat, en el termini d’un mes a comptar des de la publicació al taulell d’anuncis del Consell 

Comarcal (i e-tauler). 

 

També es podrà impugnar directament davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona  

en el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució.  

 

11. RENÚNCIES, ABSÈNCIES I REVOCACIÓ  

Quan una persona beneficiària de l’ajut per al programa “Estiu de Voluntariat: Aprenentatge i 

Compromís Global” renunciï o, per causa justificada, no pugui gaudir de l’ajut, es comunicarà el fet 

al Consell Comarcal del Berguedà indicant la data en què s’ha produït la circumstància, d’acord amb 

allò establert.  

 

El  Consell Comarcal del Berguedà podrà denegar o revocar l’ajut si el sol·licitant incompleix algun 

o alguns dels supòsits següents: 

 

• Incompliment de les condicions per tenir dret a l’ajut. 

• Falsedat en la documentació presentada. 

 

La revocació de l’ajut es comunicarà directament a l’interessat i aquest haurà de retornar l’import 

ja percebut.  

 

12.  PAGAMENT  DELS AJUTS 

En  el termini de 30 dies després de la publicació de la resolució, el Consell Comarcal del 

Berguedà realitzarà la inscripció, de manera directa, al camp de treball que la persona hagi 

escollit. La resta de l’import atorgat es pagarà una vegada s’hagi presentat les factures 

corresponents, una memòria sobre el projecte, juntament amb l’informe favorable de l’entitat. 

 



 
 

 
 
 

  
 

 
 

  
  

 
  

En els casos en que la persona que rep l’ajut ho sol·liciti, es podrà realitzar una bestreta de fins 

el 50% de l’import total de la despesa del camp, amb la justificació corresponent.  

 

13. JUSTIFICACIÓ 

Les persones beneficiàries hauran d’entregar un informe favorable realitzat per part de l’entitat 

organitzadora del camp de treball on es detalli l’experiència viscuda en el camp (actitud, 

assistència, competències, etc.).   

També hauran d’entregar una memòria signada d’acord amb el model actualitzat, així com les 

factures acreditatives corresponents. 

 

El Consell Comarcal del Berguedà, per mitjà de l’Àrea de Joventut comprovarà l’ús correcte dels 

ajuts atorgats.  

 

14. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ  

Les dades de caràcter personal s’inclouran en un fitxer automatitzat del Consell Comarcal del 

Berguedà, d’acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 3/2018  del 5 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les persones podran exercir els seus 

drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al Registre General d’Entrada del Consell 

Comarcal del Berguedà. 

 

15. INCIDÈNCIES 

Qualsevol incidència o imprevist que no recullin aquestes bases es resoldrà des del Consell de 

Presidència del Consell Comarcal del Berguedà.  

  



 
 

 
 
 

  
 

 
 

  
  

 
  

Annex I: Criteris de valoració Beques Camps de treball a l’estiu 

 
Valoració Màxima fins a 100 punts. 
La puntuació per a les situacions no justificades documentalment és de 0 punts 
La puntuació final s’obté de la suma de mèrits (A), situació específica de la unitat familiar (B) i 
la valoració del nivell de renda de la unitat familiar (C).  
 

Valoració de mèrits del participant. (A). Màxim 30 punts 

 

Es valorarà la idoneïtat del participant en base a: 

 ·Interès i impacte del camp de treball en la trajectòria del sol·licitant: 15 punts 

 .Nivell d’idioma mínim: 15 punts (només es tindrà en compte la titulació més alta) 

- Sense títol → 0 punts 

- B1 o equivalent → 5 punts 

- B2 o equivalent → 10 punts 

- C1, C2 o equivalent → 15 punts 
 

Valoració de situacions específiques de la unitat familiar. (B). Màxim 30 punts 

  
Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 30 punts, que es calcularà per 
l’agregació dels punts obtinguts pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els 
quals s’hauran d’acreditar fefaentment, mitjançant certificació de l’organisme competent. 
  

. Qualificació de família nombrosa general, li correspon 3 punts. 

. Qualificació de família nombrosa especial, li correspon 6 punts. 

. Condició de família monoparental: la família està formada pel pare/mare sol/a amb 
infant/s, sempre que aquest/s convisqui/n amb aquell o aquella, li correspon 3 punts. 
. Condició de família monoparental especial, li correspon 6 punts 
. Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar extensa o aliena, li correspon 
6 punts. 
· Condició de tutela en CRAE: 30 punts 
. Condició de discapacitat (més del 33%) d’un o més membres de la unitat familiar, li 
correspon 10 punts. 
. Condició de discapacitat (més del 33%) del sol·licitant li correspon 20 punts. 
. Situació de violència de gènere dins de la unitat familiar, li correspon 30 punts. 
 

 
 

Valoració del nivell de renda de la unitat familiar més propera a la convocatòria. (C). 
Màxim 40 punts 

 



 
 

 
 
 

  
 

 
 

  
  

 
  

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació 
de les unitats de consum que es detallen a continuació: 
  

-       Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €.  
-       Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 €. 
-      Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 
2.416,80 €. 
-       Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20 €. 
 

En les famílies monofamiliars el/la sustentador/a principal porta implícit el primer i el segon 
adult, per tant, cal sumar-hi els dos indicadors. 
 
 
Càlcul punts 
S’estableix una puntuació que com a màxim serà de 40 punts i segons l’escalat 
següent: 
  

-  Si la renda familiar resultant és igual o superior a 35.000€: 0 punts 
-  Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0: 40 punts. 
-  Si la renda familiar resultant està entre 0 i la renda límit, la puntuació es 
calcula establint la proporció següent: 

                                               40 * (renda límit *1,5 - renda familiar) / renda límit 
 
 
Consideració dels membres computables de la unitat familiar.  
S’entén per unitat familiar de convivència aquelles persones que consten en el certificat de 
convivència i que conviuen en un mateix domicili . 
 
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). 

 
 
 
 

Annex 2: Atorgament de les places reservades a col·lectius vulnerables  
 
La integració i el desenvolupament de col·lectius vulnerables és un dels reptes de la nostra 

societat, i l’objectiu del Consell Comarcal fent aquesta reserva és acompanyar a joves a gaudir 

de l’oportunitat d’un aprenentatge relacional de manera inclusiva,  promovent-ne la implicació 

en els camps de voluntariat. 

 

Les places reservades a col·lectius vulnerables s’atorgaran en funció del informe dels serveis 

socials bàsics i/o serveis especialitzats del Consell Comarcal del Berguedà. Aquestes places 

estan reservades, per exemple, a persones amb diversitat funcional, víctimes de violència de 

gènere, interns en situació de llibertat condicional, ex-reclusos, persones amb risc d'exclusió 

social, persones amb necessitats socioeconòmiques, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


