
                  
                

 

 
 
 
 

PROGRAMA D’AJUTS I  BEQUES 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Des de la Fundació Roser de Maig posem a disposició de les famílies i infants una Campanya 
de Beques per ajudar-vos amb la inscripció de les activitats que organitzem a l’entitat a 
través de l’esplai, el centre diari o la coral. 
A partir de les sol·licituds rebudes, la Fundació Roser de Maig vertebra aquestes necessitats 
tramitades primerament per la Fundació i, en cas d’excés de demanda, es deriven a d’altres 
organitzacions com el Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) o Càritas 
Parroquial de la Mare de Déu del Roser. 
Fer una sol·licitud de beca vol dir, per tant, que s’és coneixedor i s’accepta que la Fundació 
Roser de Maig derivi la demanda a l’organització competent. La comissió encarregada serà 
qui derivarà la beca al programa convenient. 
 
Per sol·licitar-les, heu de dirigir-vos a l’equip tècnic de la Fundació. Ho podeu fer per mail  
beques@elroser.org o bé per telèfon  682 081 181. En el moment de sol·licitar la beca es 
demanarà realitzar una entrevista personal tot aportant una sèrie de documentació als 
nostres locals. Es molt recomanable portar la documentació en el moment de fer 
l’entrevista per tal de revisar-la i deixar-ho tot lligat. 
Com és costum en aquests tràmits, les beques s’atorguen en funció d’uns requisits i de la 
renda de cada família (ingressos anuals).  
 



                  
                

 

PROGRAMA D’AJUTS I  BEQUES 
 
La documentació a aportar és: 
Per acreditar que és candidat a obtenir una beca: (un d’aquests documents) 

§ Declaració de la renda i certificat de convivència 
§ Còpia de la resolució de la beca menjador 
§ Informe d’un treballador/a social, el d’una àrea bàsica de serveis socials o Càritas. 
§ Còpia que acrediti la situació d’atur d’un dels progenitors. 
§ Còpia que acrediti la ser titular d’una PIRMI, RMI, renda de suficiència,...  

 
Per acreditar la renda total dividia pel número de persones:  

§ Certificat de convivència emès pel districte/ajuntament del lloc de residència 
actualitzat o comprovant del cens o padró. 

§ Declaració de renda de cada un dels membres de la unitat familiar major de 25 anys 
amb obtenció de rendiments econòmics. 
- En el cas de no realitzar la declaració de la renda l’any anterior, es pot presentar una 

nòmina de treball juntament amb l’informe de vida laboral i el contracte laboral 
(aquest últim no és obligatori). 

- En el cas d’estar en situació d’atur o de no declarar ingressos, els membres de la 
unitat familiar en edat d’activitat hauran de presentar una fotocòpia del document 
acreditatiu (emès pel SOC) on es consigna si cobren prestació per desocupació o 
subsidi d’atur o no, com també la quantitat que es perceben per aquests conceptes. 

 
La informació de renda, també podrà extreure’s d’un informe social, emès per una àrea 
bàsica, treballador/a social o Càritas sempre i quant aquest contingui la informació 
relativa a ingressos familiars. 
 

L’infant té alguna d’aquestes documentacions?  
§ Carnet de família monoparental 
§ Carnet de família nombrosa 
§ Certificat de discapacitat d’algun membre de la família. 
En cas afirmatiu podeu adjuntar-la perquè afavorirà el càlcul de la beca! 

 
Per aquest motiu cal que totes aquelles famílies que hi estigueu interessades ens la feu 
arribar abans dels següents terminis: 

§ Beques de curs: 2 mesos abans de l’inici de l’activitat 
§ Beques per activitats de setmana Santa: Últim divendres de març 
§ Beques per activitats d’estiu: Últim divendres de maig 

 
Restem a la vostra disposició per tot allò que cregueu oportú. 
Fundació Roser de Maig 


