
 
 

 

 

BASES CONVOCATÒRIA d’AJUTS de la BORSA D’ESTUDIS 2023 

 
PRESENTACIÓ 
 
D’acord amb l’article 8, apartats 8.3 i 8.20 dels estatuts del Col·legi, que estableixen el sistema de concessió d’ajuts 
per a la formació de les i els col·legiats, es convoca una nova edició d’ajuts de la Borsa d’Estudis. 
 
1. OBJECTIU 
 
L’atorgament d’aquests ajuts és per a la formació de segon grau, màster, postgrau i/o formació continuada, 
assistència a congressos, jornades i seminaris, en aspectes propis o relacionats amb les competències 
professionals de les ciències de l’activitat física i de l’esport. 
 
2. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ 
 

2.1. Emplenar la sol·licitud d’ajut de la Borsa d’Estudis existent a la intranet col·legial. Cal fer una 
sol·licitud per cada curs o acció formativa realitzada. 

2.2. Acceptació de les bases. 
2.3. Documentació que cal adjuntar en CADA sol·licitud: 

2.3.1. Certificat del curs o acció formativa conforme s’ha finalitzat en data 2022. 
2.3.2. Comprovant d'haver fet el pagament pel propi col·legiat/ada, a través de factura o rebut al seu nom. 
2.3.3. Elaboració d’un article divulgatiu de mínim 40 línies (tipografia Arial 12). L’article ha de tractar sobre 

la formació rebuda, que ha d’incloure un resum i justificació dels beneficis professionals que ha 
suposat. Aquest article serà susceptible de publicació Docusport.cat, blog del COPLEFC i altres 
canals de comunicació. 

2.3.4. Adjunció, en cas de situació d’atur o ERTO durant el 2022, del justificant (DARDO/document 
acreditatiu). 

 

3. PRESENTACIÓ I TERMINIS  

 
3.1. La sol·licitud de l’ajut s’ha de fer mitjançant el formulari en línia que hi ha a la intranet, on s’ha d’adjuntar 

tota la documentació perquè sigui acceptada la sol·licitud. El formulari enviarà automàticament un correu 
electrònic justificatiu de recepció de la sol·licitud.  

3.2. El termini de recepció de les sol·licituds serà fins al 13 de març de 2023. 
 
 

4. REQUISITS 
 

4.1. Poden optar als ajuts les/els col·legiats/que estiguin al corrent dels seus deures col·legials i donats d’alta 
al Col·legi com a mínim un any abans del període convocat a les bases d’aquests ajuts (alta col·legial 
abans del 31 de desembre del 2021, excepte per a les categories A i B, en què s’han de tenir 2 anys 
d’antiguitat col·legial; alta col·legial abans del 31 de desembre del 2020). 

4.2. Els ajuts són per algun tipus d’oferta formativa permanent (segon grau universitari, màsters, postgraus, 
cicles formatius, ensenyaments esportius, cursos d’extensió universitària, monogràfics, cursos d’estiu, 
congressos, seminaris, etc.) i relacionada amb àmbits professionals del sector de l’educació física, de 
l’activitat física i l’esport que s’hagin finalitzat el 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.coplefc.com/intranet/tr_ajuts.php
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/Renovacio.do?idiomaNavegacio=/w&secure=S


 
 

 

 

5. CLASSIFICACIÓ I CRITERIS DE CONCESSIÓ DELS AJUTS 
 

Classificació de les categories dels tipus de formació efectuada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Només es podrà rebre una ajuda per categoria. 
5.2. Per sol·licitar l’ajuda a les categories D o E: en funció de la suma de les accions formatives, es percebrà 

una sola ajuda D o E. 
5.3. En la categoria Congressos i fires (categoria F) que impliquin un desplaçament llarg o pernoctació, 

aquests es valoraran com a despesa, per a la qual cosa cal adjuntar el justificant corresponent. 
5.4. La concessió de l’ajut queda sotmesa a la presentació de tota la documentació dins del termini establert de 

presentació. 
5.5. Es valorarà el nombre d’hores i el cost de l’acció formativa. El COPLEFC, en funció de les sol·licituds 

rebudes, donarà prioritat a les activitats acadèmiques de la categoria A i B respecte de les altres, i tindrà 
en compte la situació d’atur/ERTO. 

5.6. L’abonament dels ajuts s’efectuarà durant el primer semestre del 2023, sempre que la persona col·legiada 
es mantingui d’alta al COPLEFC. 

5.7. En cap cas s’acceptaran les sol·licituds de qui participi o promogui activitats que puguin perjudicar 
l’exercici de l’activitat física i de l’esport. 
 

6. RESOLUCIÓ 
 

 DATA 

Resolució provisional al web del COPLEFC 22 de març de 2023 

Període d’esmenes quinze dies naturals a partir de la publicació de la 
resolució provisional 

Resolució definitiva d’ajuts al web del COPLEFC 30 dies naturals de la resolució provisional  

 
 
6.1. Resolució provisional de concessió i comunicació: el 22 de març de 2023 per a les/els col·legiats que hi 

hagin presentat sol·licituds i al web del COPLEFC. 
6.2. Període de presentació d’esmenes: quinze dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la 

resolució provisional. Aquestes s’hauran d’enviar per correu electrònic a coplefc@coplefc.cat. 
6.3. Resolució definitiva de concessió i comunicació de la convocatòria d’ajuts de la Borsa d’Estudis: als trenta 

dies naturals de la resolució provisional per a les/els col·legiats que hagin presentat sol·licituds i al web del 
COPLEFC. 
 

7. CRITERIS DE DENEGACIÓ DELS AJUTS 
 

No s’acceptaran les sol·licituds d’ajut si: 
7.1.1. No s’accepten les bases. 
7.1.2. La formació no compleix, a criteri de la Junta Directiva, amb l’objectiu formatiu d’aspectes propis o 

relacionats amb les competències professionals de les ciències de l’activitat física i de l’esport. 
7.1.3. No realitzar la sol·licitud ni aportar la documentació correctament segons indica el punt 2 d’aquestes 

bases. 
7.1.4. No es presenta la sol·licitud en el termini i la fórmula establerts al punt 3 d’aquestes bases. 
7.1.5. No es compleixen els requisits que s’indiquen al punt 5 de les presents bases. 

Categoria Descripció 

A 2n Grau universitari  
B Màsters, postgraus, cursos d’extensió universitària 
C Ensenyaments esportius i/o cicles formatius grau mitjà i superior 
D Cursos de +150 hores 
E Cursos fins a 150 hores 
F Congressos i fires 

https://www.coplefc.cat/content/ajut-borsa-destudis/25
file://///192.168.1.98/Alexia/Docsalexia/AJUTS%20I%20PREMIS/Borsa%20Estudis/2013%20B/coplefc@coplefc.cat
https://www.coplefc.cat/content/ajut-borsa-destudis/25
https://www.coplefc.cat/content/ajut-borsa-destudis/25


 
 

 

 

7.1.6. No s’admetrà documentació enviada fora de termini ni al marge del formulari que hi ha a la intranet. 
7.1.7. Són per cursos o accions formatives organitzades pel COPLEFC, entenent que aquestes ja han 

gaudit d’un preu reduït per a les/els col·legiats, excepte si la/el col·legiat estigués en situació 
d’atur/ERTO. 

7.1.8. Són per formació d’idiomes. 
7.1.9. Si la matrícula del curs o la suma dels diferents cursos no és superior a 150 euros. 
7.1.10. Per màsters i postgraus, ni per segones carreres, si la/el col·legiat no té una antiguitat 

mínima de 2 anys, és a dir, si no està col·legiat/ada abans del 31 de desembre de 2020. 
7.1.11. A les categories C, D, E i F, si la/el col·legiat no té una antiguitat mínima d’1 any, és a dir, si no 

està col·legiat/ada abans del 31 de desembre de 2021. 
7.1.12. Pel grau en CAFiE, ja que és un requisit per accedir a la col·legiació. 
7.1.13. Si la formació no ha estat pagada pel propi col·legiat/ada. 

 
8. DETERMINACIÓ DE L’IMPORT DESTINAT A L’AJUT DE BORSA D’ESTUDIS 
 
La Junta Directiva ha acordat una quantitat màxima pressupostària de 3.500 euros, que es destinarà als ajuts de la 
Borsa d’Estudis, per repartir entre les sol·licituds aprovades, amb una quantitat individual que no pot sobrepassar els 
250 euros.  
 
 
9. PROTECCIÓ DE DADES 

 
COPLEFC és el Responsable del tractament de les dades personals de la persona interessada, i la informa que 
aquestes seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades 
personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre 
(LOPDGDD), amb la finalitat de tramitar la sol·licitud de la persona usuària per tal de beneficiar-se de l’ajut i/o ajuda 
requerida al formulari adjunt, concedides per COPLEFC. 
 
La base de legitimació del tractament de les dades de la persona interessada està basat en el compliment d’una 
obligació legal. En el supòsit que no ens faciliti les seves dades, no podrem gestionar la seva sol·licitud. 
 
Les dades personals facilitades es conservaran i tractaran mentre siguin necessàries per a la finalitat per la qual van 
ser recollides. Posteriorment, es conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts 
adoptant les mesures tècniques i organitzatives per impedir-ne el tractament incloent-hi la visualització, i estant 
únicament a disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques amb la finalitat de fer front a 
responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes 
dades. No es comunicaran dades a tercers excepte obligació legal o a aquells prestadors vinculats al Responsable 
que actuen com a Encarregats del Tractament. 
 
La persona interessada por exercir el dret d’accés, rectificació i supressió, portabilitat de les seves dades i de la 
limitació o oposició al seu tractament enviant la seva sol·licitud a COPLEFC: c/ Provença, 500, 08025Barcelona o 
en el correu electrònic coplefc@coplefc.cat. 
 
Finalment, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control, apdcat.gencat.cat, si considera que el 
tractament no s’ajusta a la normativa vigent o contactar amb el nostre DPO a dpo@coplefc.cat 
 
 
Barcelona, 20 de febrer de 2023 

 

 


