
Normativa general de la Beca per a la Formació del Col·legi d’Aparelladors, 

Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona 

1. Nom i definició de la beca 

1.1 Nom 

“Beca per la Formació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona” 

(en endavant “Beca per la Formació”) 

1.2 Objectiu i àmbit d’aplicació 

La Beca per la Formació té la funció principal d’estimular i contribuir a la formació dels col·legiats del 

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona (en endavant “el Col·legi”). 

La Beca per la Formació s’adreça exclusivament a membres col·legiats del Col·legi. 

El col·legiat que percebi una Beca per la Formació rebrà un ajut econòmic sobre el cost de cada activitat 

formativa que estigui becada, en la forma i quantia que fixi anualment el Col·legi, a través de la 

publicació de la convocatòria anual i de l’Acord de la Junta de Govern.   

1.3 Reglamentació  

Les Beques per la Formació es regeixen per la present normativa i per la resta de normes que els hi 

puguin ser d’aplicació. 

L’aclariment de qualsevol dubte en l’interpretació d’aquesta normativa, i de les convocatòries que la 

desenvolupin, és competència exclusiva de la Junta de Govern del Col·legi. 

2. Activitats formatives 

La Junta de Govern definirà anualment les activitats formatives subjectes a ser becades i podrà afegir 

noves activitats en el marc del pressupost aprovat. 

3. Convocatòries 

3.1 Publicació de les convocatòries i sol·licituds dels col·legiats 

Serà obligació del Col·legi fer difusió entre els col·legiats de totes les convocatòries i de qualsevol 

modificació que es realitzi. 

La convocatòria haurà d’especificar el termini i la forma de sol·licitud de les beques. També s’haurà 

d’especificar la quantia econòmica destinada a la convocatòria.  

 

3.2 Selecció dels candidats 

De forma general, s’atendran les sol·licituds de beques per estricte ordre de recepció. La Junta de 

Govern, en les convocatòries anuals, podrà definir un altre sistema que consideri oportú. 



3.3 Assistència a les activitats formatives 

Els col·legiats que rebin una Beca per la Formació es comprometen a assistir, com a mínim, a un 80 % de 

les sessions de l’activitat formativa. 

El Col·legi es reserva el dret de reclamar l’import íntegre de la beca si el col·legiat no compleix 

l’assistència mínima exigida. 

3.4 Renuncia a les Beques per la Formació  

Qualsevol col·legiat té el dret de renunciar a les Beques per la Formació sense cap perjudici, sempre que 

es comuniqui al personal administratiu del Col·legi fins a 10 dies abans de l’inici del curs. 

En cas de renunciar a la Beca per la Formació i no renunciar a l’activitat formativa per la que s‘havia 

sol·licitat es facturarà l’import de la beca renunciada, en concepte de “Preu del Curs”.  

4. Drets i deures del col·legiat que gaudeix d’una Beca per la Formació. 

4.1 Drets 

• Sol·licitar una Beca per la Formació. 

• Beneficiar-se de l’ajut econòmic establert per la normativa vigent al Col·legi. 

• Poder renunciar a una Beca per la Formació sense cap perjudici, sempre que ho comuniqui amb 

antelació suficient. 

4.2 Deures 

• Estar col·legiat i al corrent de pagament de les quotes del Col·legi des del moment de la 

sol·licitud de la Beca per la Formació fins a la finalització del curs o activitat formativa pel que 

s’ha sol·licitat la beca. 

• Assistir, com a mínim, al 80 % de l’activitat formativa per la que s’ha sol·licitat la Beca per la 

Formació. En cas d’incompliment, el col·legiat no podrà gaudir de cap benefici en la formació del 

Col·legi per un període de 3 mesos que li serà notificat oportunament pels serveis administratius 

del Col·legi. 

• Tenir cura i no fer mal ús dels materials, infraestructures, béns i recursos que els hi siguin lliurats 

o als que tinguin accés per tal de desenvolupar les activitats formatives.  

• Tots aquells altres que es fixin en les convocatòries, en les descripcions de les Beques per la 

Formació o qualsevol altra norma del Col·legi.  

 

 

Girona, 17 de novembre de 2020. 


