
 

Bases reguladores per a la concessió de beques pel curs d’expert en Elaboració 
de formatges artesans*

 

PUNT 1 – OBJECTE  DE L’AJUT 

La present convocatòria té per finalitat convocar pel curs 2021 ajuts econòmics destinats als 
matriculats en el curs d’expert en elaboració en formatges artesans que imparteix el Consorci del 
Lluçanès. 

PUNT 2 – PERÍODE D’EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT 

El període d’execució d’aquesta convocatòria d’ajut és per al curs acadèmic 2021. 

PUNT 3 – SOL·LICITANTS 

Aquest ajut el podran sol·licitar les persones que estiguin matriculades el curs acadèmic 2021 al curs 
d’expert en elaboració de formatges artesans. 

PUNT 4 – REQUISITS 

4.1 Per accedir a l’ajut han de complir obligatòriament tots aquests requisits: 

 Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la Unió Europea o la dels Estats 
als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.  

 Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de la jubilació. 

 No tenir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions 
corresponents. 
 

4.2 Hauran de trobar-se en algun d’aquests altres requisits 

 Estar en situació d’atur i estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les 
Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya en el moment immediatament anterior a 
la inscripció. 

 Requisits econòmics: no superar el ingressos de la taula següent: 
 

Composició unitat de convivència Ingressos màxims mensuals nets 2019 

1 membre 663,97€ 

2 membres 863,17€ 

3 membres 1062,36€ 

4 membres 1261,55€ 

5 membres 1460,74€ 
                                                           
* Bases pendents d’aprovació pel Consorci del Lluçanès 



 

6 membres 1659,93€ 

7 membres 1859,13€ 

8 membres 2058,32€ 

9 membres 2257,51€ 

10 membres 2456,70€ 

 

PUNT 5 – QUANTIA DE L’AJUT 

Els alumnes que compleixin algun dels anteriors requisits, se'ls concedirà una beca única de 850€. 

PUNT 6 – SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 

Les sol·licituds de la beca junt amb la documentació que calgui s’han de presentar al registre general 
del Consorci del Lluçanès. La documentació es podrà trobar a la web www.llucanes.cat. 

Les sol·licituds podran presentar-se també per correu o per registre electrònic en qualsevol dels 
llocs establerts per l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

En els casos en que els beneficiaris hagin d'esmenar documentació justificativa per acreditar 
situacions susceptibles d’ajuda,  el Consorci del Lluçanès ho requerirà i fixarà el termini màxim de 
10 dies hàbils per presentar la documentació justificativa que manqui, d'acord amb l’article 68  de 
la Llei 39/2015, de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. Transcorregut el termini atorgat, no es tindran en compte a efectes de valoració les 
circumstàncies no documentades. 

6.1 Documentació obligatòria 

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

 Model de sol·licitud facilitat pel Consorci del Lluçanès degudament complimentat i signat. 

I si s’escau, la següent documentació: 

 Requisits econòmics:  

 Volant d'empadronament al municipi de tots els membres de la unitat familiar. 

 Última declaració de la renda (2019) 

 Justificants d’ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar: si 
es troba ocupat/da laboralment, portar les últimes 3 nòmines, contracte de treball 
i/o altres prestacions (atur, pensions, renda garantida de ciutadania, pensions no 
contributives). 

 En el cas de treballadors/es autònoms presentar última liquidació trimestral d'IRPF 
i/o butlletí de cotització a la seguretat social i en tot cas, declaració de 

http://www.llucanes.cat/


 

responsabilitat dels ingressos que té. 

 Declaració jurada d'ingressos de la unitat de convivència, únicament en el supòsit 
en que quedi suficientment justificada la impossibilitat d'aportar la documentació 
requerida 

 Si estar en situació d’atur i estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les 
Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya en el moment immediatament anterior a 
la inscripció: 

 Document inscripció atur, com a demandant d’ocupació no ocupat. 

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat 
familiar, per tal que el Consorci del Lluçanès pugui sol·licitar a les administracions competents les 
dades relatives a la renda, al patrimoni familiar, la residència i altres situacions no acreditades de 
la persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat familiar, amb la única finalitat de completar 
degudament l’expedient. 

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 del Lluçanès pugui cedir les dades incorporades en 
aquest fitxer a les administracions públiques i a les entitats socials del Lluçanès amb l’objectiu de 
garantir una correcta coordinació entre la xarxa d’agents implicats la valoració i atorgament d’ajuts. 

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. 

PUNT 7 – FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el 26 de gener i finalitzarà el dia 4 de febrer a 
les 14:00. 

PUNT 8 – CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. AVALUACIÓ I SELECCIÓ 

Es constituirà una comissió d’avaluació i selecció formada per: 

Xavier Barniol, director tècnic del Consorci del Lluçanès. 

Judit Perarnau, tècnica de desenvolupament rural del Consorci del Lluçanès.  

Mònica Jofre, tècnica de formació del Consorci del Lluçanès. 

Vanessa Martín, tècnica d’ocupació del Consorci del Lluçanès. 

PUNT 9 – IMPORT MÀXIM DESTINAT A LA CONVOCATÒRIA 

L’import màxim que es destinarà a aquesta convocatòria serà de 12.000 euros. 

 

PUNT 11 –RESOLUCIÓ  

La Comissió d’avaluació presentarà una proposta d’ajuts acceptats, denegats i exclosos per mitjà de 
Decret de Presidència. 

 La resolució de concessió, denegació i exclusió serà publicada el 12 de febrer de 2021 a la pàgina 
web Consorci del Lluçanès i al taulell d’anuncis de la corporació. 



 

PUNT 12 – PAGAMENT  

L'import de l'ajut obtingut es reduirà del pagament de la matrícula del curs d'especialització en 
formatgeria artesana. 

PUNT 13 – INCOMPATIBILITAT  

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts o beques. La concessió d’aquest ajut és incompatible 
amb qualsevol beca i/o ajut finançat amb fons propis del Consorci del Lluçanès. 

PUNT 14 – CIRCUMSTÀNCIES QUE, COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS 
TINGUDES EN COMPTE PER A LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ, PODRAN DONAR LLOC A LA 
MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ  

L’òrgan de gestió podrà revocar l’ajut si es dona qualsevol de les circumstàncies següents:  

1. Ocultació o falsificació de dades.  
2. Donar-se de baixa total o parcialment abans del tancament de la convocatòria. Sempre i 

quan aquesta variació comporti que el sol·licitant ja no reuneixi els requisits establerts en la 
convocatòria per l’atorgament de l’ajut.  

PUNT 15 – 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 sol·licitant. 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 sol·licitant dels ajuts concedits i/o denegats. 

PUNT 16 – RÈGIM JURÍDIC 

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases serà d’aplicació 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. 

D'acord amb l'article 13 del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 

d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades 

personals i la lliure circulació d'aquestes dades i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa que el 

responsable del seu tractament és el Consorci de Lluçanès i aquest es duu a terme amb la finalitat 

de tramitar les beques per al curs de formatgeria. 

Les dades facilitades seran conservades durant el temps que sigui necessari i en la forma prescrita 

a les instruccions de gestió documental i arxiu del Consorci del Lluçanès.  

Igualment s'informa les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació al tractament de les dades en els termes i 

amb les condicions establertes al Reglament, dirigint un escrit adreçat a la secretaria del Consorci 

del Lluçanès amb indicació expressa de les actuacions a realitzar. 

El Consorci posa a la vostra disposició la bústia consorci@consorci.llucanes.cat des d'on la persona 

Delegada de Protecció de Dades resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. 



 

Tot i que per aquesta via podeu obtenir la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu 

oportú, la reclamació corresponent a l'Autoritat catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través 

del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 

http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

