PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD
DE REDUCCIÓ DE QUOTES
La Fundació disposa d’una àmplia oferta de serveis, alguns dels quals són gratuïts pels usuaris i
d’altres que requereixen del pagament d’una quota.
La voluntat de la Fundació ha estat sempre fer arribar tots els seus serveis a totes aquelles per·
sones que ho necessitin per tal de que es puguin beneficiar d’aquests, per això estableix unes
mesures de reducció de quota per aquells usuaris que necessitin dels nostres serveis i que tinguin
dificultats per accedir al pagament de les quotes que aquests comportin.

Serveis als quals es pot aplicar una reducció de quota
Es pot sol·licitar reducció de quota per a tots aquells serveis i activitats, l’ús dels quals comporti un
pagament per part de l’usuari o la seva família, així com per la quota de soci.

Quantia de la reducció
No hi ha una quantia màxima de reducció. La quota mínima a pagar són 5 euros per activitat.

Beques del MEC
Les famílies que siguin beneficiàries de reducció de quota i per aquelles activitats que puguin sol·
licitar la beca del MEC, es comprometen a fer-ho, així com a retornar la reducció concedida en la
quantitat proporcional a la beca finalment cobrada respecte al cost de la totalitat de la activitat. En
cas de dificultats econòmiques afegides, la Fundació es reserva el dret de condonar part d’aquesta
quantitat.
La família haurà de presentar la resolució del ministeri a administració, abans de l’acabament del
curs escolar al departament d’administració (yramirez@fcsd.org). En un termini de 15 dies des de
la recepció, s’informarà de l’import a retornar i es carregarà un rebut bancari.
L’incompliment d’aquest compromís suposarà no poder demanar reducció de quota en cursos
successius.
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Criteris de valoració
L’aprovació de la reducció de quota queda sotmès a la valoració a partir d’uns criteris basats en la
renda per càpita, això és el resultat de dividir la renda familiar entre el número de membres que
la integren.
Com a norma general, les reduccions de les quotes podran ser sol·licitades per les famílies la ren·
da de les quals no hagin superat l’any anterior els següents topes.
•Famílies d’un sol membre: 13.236,00 euros.
• Famílies de dos membres: 22.594,00 euros
• Famílies de tres membres: 30.668,00 euros.
• Famílies de quatre membres: 36.421,00 euros.
• Famílies de cinc membres: 40.708,00 euros.
• Famílies de sis membres: 43.945,00 euros.
• Famílies de set membres: 47.146, 00 euros
• Famílies de vuit membres: 50.333,00 euros

Com sol·licitar la reducció de quota
Caldrà demanar visita amb la treballadora social de la Fundació del servei d’atenció a famílies,
aportant la següent documentació:
• Certificat de convivència
• Declaració de la renda de l’any anterior
• Tota aquella documentació que pugui acreditar una determinada situació especial
no reflectida en la última declaració de la renda aportada (atur, etc)
• Rebuts de prestacions socials i ajuts rebuts per dependència i/o discapacitat
• Document Sol·licitud signada
Tot i que els criteris econòmics i altres requisits actuen com a pauta general, per a la concessió de
reducció de quotes, la Fundació farà una valoració global del cas, tenint en compte, si cal, altres
circumstàncies socio econòmiques que agreugin la situació familiar, sempre i quan aquestes pu·
guin ser acreditades. En aquest cas, la treballadora social emetrà un informe que s’adjuntarà a la
documentació anterior.
El termini per resoldre una sol·licitud serà de 15 dies des del moment que s’entrega tota la documentació.
La Fundació comunicarà al sol·lictant la Resolució via correu electrònic.
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Duració dels ajuts i terminis
Els ajuts es poden demanar en qualsevol mes de l’any.
Els ajuts són vigents fins a la finalització del curs escolar en que s’ha sol·licitat. En cas que canviï la
situació socio econòmica familiar, el sol·licitant es compromet a informar a la Fundació.
Les reduccions de quota concedides s’hauran de renovar anualment al mes de juny, presentant
una nova sol·licitud.
La concessió de la reducció de la quota, tindrà validesa des de la data de la resolució, pel que cal
sol·licitar-la abans de l’inici de l’activitat.
El termini per resoldre una sol·licitud serà de 15 dies des del moment que s’entrega tota la docu·
mentació. Si aquest temps coincideix amb un pagament la família haurà de pagar íntegrament la
quota fins que no rebi l’aprovació de la reducció.

Requisits per a mantenir la reducció de quota
Les persones beneficiàries de la reducció de quota, a més dels requisits abans assenyalats, hauran
de comprometre’s a assistir a les sessions de l’activitat, amb un màxim de tres absències sense
justificar, així com al compliment en el pagament de la quota acordada. En aquest sentit, el no
pagament de dos rebuts serà causa de revisió de l’ajuda.

Barcelona, juliol 2018
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SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE QUOTA
DATA D’ENTRADA DE LA SOL·LICITUD:
NOM DE L’USUARI:
CORREU ELECTRÒNIC:
ACTIVITAT PER LA QUE ES SOL·LICITA LA REDUCCIÓ DE LA QUOTA:
SERVEI:
QUOTA ACTUAL:
SOL·LICITADA BECA DEL MEC:

DOCUMENTACIÓ APORTADA:
O Certificat de convivència
O Declaració de la renda de l’any anterior
O Rebuts de prestacions socials i ajuts rebuts per dependència i/o discapacitat
O Altra documentació
amb N.I.F.
com a representant legal de

, declara que són certes les dades

aportades i que coneix i accepta el procediment i termes de la reducció de quota de la Fundació.

El fet de signar el present document, implica l’acceptació per part seva, de que la FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME
DE DOWN disposa d’un fitxer en el qual s’inclouran les seves dades de caràcter personal que vostè ens ha facilitat
amb l’única finalitat de valorar la seva sol·licitud de reducció de quotes i sense les quals aquesta no seria possible.

SIGNATURA
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