
 

 

NORMATIVA GENERAL PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES I AJUTS  
ECONÒMICS 2021-22 

CAPÍTOL 1.- DISPOSICIONS GENERALS  

Art. 1- Objecte 

 És objecte d'aquesta normativa la regulació de les condicions per la concessió d'ajuts  a la promoció de la 
practica esportiva, ajuts individuals, col·lectius i de millora tècnica pels entrenadors. 

 Art. 2- Beneficiaris  

Seran beneficiaris dels ajuts esportius, aquelles persones o entitats que vulguin practicar handbol o tècnics 
que vulguin ampliar la seva formació  i que acompleixin les condicions següents:  

 Nois o noies a partir de 3 anys i sense limitació d’edat 
 Amb llicencia federativa o del CEVO i amb  assegurança obligatòria vigent 

En el cas d menors d’edat les beques s'adjudicaran als/les esportistes, però actuaran com a sol·licitants el seus 
tutors legals o les entitats a les quals pertanyin (amb el vistiplau del tutor legal del noi/noia). 

Art. 3- Accés als ajuts  

3.1 Per gaudir d'una beca i en funció de cada programa, el/la sol·licitant (en representació del/la menor) haurà d'acreditar 
alguns dels requisits següents:  

3.1.1 Que l'adjudicatari (el noi o noia que vol accedir a la pràctica esportiva) tingui mes de 3 anys * 

3.1.2 Que l'esportista disposi de llicencia federativa o del Cevo * ( Acreditació Mitjançant dades Plataforma Msquad )  

3.1.3 Acreditació lloc de residencia mitjançant fotocopia DNI  **** ( Acreditació Mitjançant dades Plataforma Msquad )  

3.1.4 Titulació tècnica  actual *** 

3.1.5 Justificant matriculació curs de formació *** 

3.1.6 Justificant matriculació curs d’entrenador *** 

3.1.7 Fotocopia DNI  ** 

*   BECA PRACTICA ESPORTIVA  
**   BECA PER GERMANS  
***   BECA FORMACIÓ DE TECNICS 
****   BECA PRACTICA ESPORTIVA  
*****   HANDBOL PER ADULTS 
 
 



 

 

 

Art. 4- Sol·licituds  

Per tal d'optar a la concessió d'una beca , cal presentar la sol·licitud a l’oficina de la Fundació Handbol Roquerol 
. 

Art. 5- Termini i lloc de presentació 

 Els interessats podran sol·licitar la beca entre els dies 15 de desembre i 15 de Gener del 2022, ambdós 
inclosos. El lloc de presentació serà l'oficina de la Fundació  situada al carrer Hermenegildo Carrera sn, Pavelló 
Municipal, en horari de 17:30 a 19.30 hores de dilluns a dijous i de 8.30 a 14.00 hores els divendres o bé a les 
oficines del Servei d'Esports, dimarts, dijous i divendres. 

Art. 6- Documentació a presentar 

 A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar necessàriament la documentació següent:  

 Imprès de sol·licitud (instància) especificant el tipus d'ajut que es demana.  
 Fotocopia llicencia federativa 
 Documentació acreditativa del  compliment dels requisits per optar a cada programa  

Els peticionaris es fan responsables de la veracitat i l'exactitud de totes les dades que manifesten. La falsedat 
en la documentació presentada podrà ser motiu d'anul·lació de la concessió.  

Art. 7 – Tipus d'ajuts 

 El tipus d'ajuts als quals es podran acollir els/las sol·licitants seran:  

 Beca per germans  
  Beca millora tècnica 
  Beca practica esportiva 
  Ajuts a Col·lectius 
  Beca formació arbitral 
  Beca Handbol per adults  
  Beca a la formació tècnic individual 
 Beca promoció de l’handbol 
 Beques a la família 

 

 

 



 

 

 

Art. 8 – Tramitació  

Una vegada presentades les sol·licituds, La Junta directiva del Patronat  proposarà la seva concessió o no. i les 
notificarà als interessats. Posteriorment s'obrirà un termini de 15 dies en el qual el sol·licitant podrà presentar 
reclamació mitjançant recurs a l’oficina de la Fundació o be a info@bmlaroca.cat 

 

Art. 9 – Acceptació Beca i  Pagament   

El pagament dels mateixos es farà directament al sol·licitant/tutor/representant legal a l’oficina de la Fundació 
Handbol Roquerol un cop signada l’acceptació de la beca . Les beques s’abonaran al sol·licitant al llarg de la 
temporada en curs.  

 

Art. 10 – Obligacions de l'adjudicatari  

El receptor dels ajuts s'obliga a:  

 
 A mantenir la participació amb l'entitat o programa com a mínim fins el dia 30 de juny de la temporada. 

Si no és així i sense cap raó de força major, el beneficiari podrà veure no acceptada la possible beca 
de la temporada següent.  

 A col·laborar amb la Fundació , si s'escau, en la promoció de l'handbol. La concessió d'una beca per 
una temporada, no pressuposa la concessió d'un nou ajut per a l'any següent. 

La Roca del Vallès,  1 de desembre de 2021  

 

 

 

 

Joaquim Planas Llivi 

President 

 

 


