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ANNEX 3.  

Bases específiques que regeixen el procediment de concessió de subvenció a 
desplaçaments per activitats del programa de recursos educatius 
 
1- Objecte  
 
Facilitar els desplaçaments per a la participació a activitats del Programa Municipal de 
Recursos Educatius als centres educatius de la ciutat de Girona, realitzades durant el 
curs escolar de la convocatòria. 
 
2- Destinataris 
 
Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres d’educació infantil i primària, 
secundària obligatòria i educació especial, sostinguts amb fons públics  de la ciutat de 
Girona que complexin els requisits establerts en aquestes bases. 
 
3- Característiques de l’activitat i requisits per a la presentació 
 
Només es podran rebre ajuts pel desplaçament a les activitats les característiques de 
les quals compleixin el requisits següents: 
 

 Organitzades directament per un servei municipal. 
 Incloses en el Programa Municipal de Recursos Educatius. 
 Desplaçaments que no sigui possible fer-los mitjançant la xarxa de transport públic 

(caldrà exposar la justificació). 
 
4- Quantia individualitzada de la subvenció  
 
La dotació  de cada sol·licitud correspondrà a un import que s’establirà en funció de les 
sol·licituds rebudes i del crèdit existent i la valoració segons els criteris de ponderació.  
 
S’estableix per cada centre beneficiari d’aquesta subvenció l’atorgament d’un import 
màxim del 20% de l’import total de la dotació destinada a aquesta convocatòria. 

Les dotacions assignades no superaran, en cap cas, el 90% de l’import sol·licitat.  
 
5- Criteris de ponderació 
 
La proposta de resolució tindrà en consideració les diferents situacions que no seran 
acumulatives ja que cada centre sol·licitant només podrà optar a una única situació de 
les següents: 
 

 Centres educatius de Màxima Complexitat (CMC), 100 punts.  
 Centres educatius ubicats a una distancia superior a 2 quilòmetres del lloc on es 

realitzi l’activitat que, malgrat l’existència de transport urbà, hagin d’utilitzar altres 
mitjans pels desplaçaments donades les dificultats que tenen per a fer-ho,  ja 
sigui pel volum d’alumnes, les distàncies o les edats, entre altres,  fins a 75 punts 

 Centres educatius que malgrat estar ubicats a una distància inferior a 2 
quilòmetres tenen dificultat per desplaçar-se,  ja sigui pel volum d’alumnes, les 
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distàncies o les edats, malgrat l’existència de xarxa de transport públic, amb 
aquest mitjà, fins a 70 punts 
 

La dotació  es determinarà segons la valoració dels criteris i sobre l’import sol·licitat 
segons als percentatges de la taula següent: 

 

PUNTUACIÓ 
PERCENTATGE sobre 

l’import sol·licitat 
De 0 a 69 punts 25% 
De 70 a 75 punts 50% 
De 76 a 100 punts 90% 

 


