NORMATIVA I BASES DE PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA DE SUBVENCIÓ DE FORMACIÓ
CONTINUADA 2017 DEL COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS D’ANDORRA

1. El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra (COIA) destina 6.000 euros durant
l’any 2017 perquè tots els seus col·legiats puguin optar a un ajut econòmic de
qualsevol programa de formació continuada que es realitzi u organitzi al Principat
d’Andorra i sigui d’interès professional, durant el curs lectiu 2016-2017
2. Podrà concórrer a l’ajut de subvenció qualsevol col·legiat que compleixi els requisits
d’admissió següents:
-

No haver estat beneficiari anteriorment d’una subvenció del Col·legi.
Estar al corrent del pagament de les quotes semestrals de col·legiat.
Que el curs sol·licitant no hagi rebut una subvenció per part d’una altra entitat.
Haver lliurat la documentació necessària per a la tramitació de la subvenció en els
terminis establerts.
Col·legiació mínima de un any.
Segons el tipus de formació que es subvencioni es demanarà la col·laboració a
través de la redacció d’algun article, xerrada, taller, o altre format que el COIA
requereixi.

3. S’entén per formació continuada tots aquells postgraus, màsters i doctorats, realitzats
a la Universitat d’Andorra o altre entitat del Principat d’Andorra, ja siguin presencials,
semi-presencials o virtuals.
4.

Els candidats a obtenir la subvenció hauran de presentar tota la documentació
requerida a l’imprès de la sol·licitud i en els terminis establerts.

5. La concessió de la subvenció es resoldrà mitjançant la unanimitat de la Junta de
Govern del COIA que actua com a òrgan avaluador de les sol·licituds. En cap cas l’ajut
econòmic superarà el 50% del import de la matricula.
6. En el procés de valoració de la subvenció es tindran en compte diversos aspectes.
- Assoliment favorable de la formació.
- El nombre de sol·licituds rebudes fins a la data del 31 de desembre del 2017.
- L’acompliment de presentació de tots els documents requerits.
- L’acompliment de la normativa i bases de participació.
- El import de la subvenció econòmica de la formació continuada.

7. Una vegada rebuda la sol·licitud, la junta de govern del COIA actua com a òrgan
avaluador i es reserva el dret de valorar i decidir si la formació continuada sol·licitada
es subvencionarà i el import total que es subvenciona. Aquest import es repartirà
equitativament per igual a tots els col·legiats/des que ho hagin sol·licitat en el cas de
ser la mateixa formació continuada.
8. El Col·legi es farà càrrec del pagament de la subvenció.
9. Els beneficiaris rebran el import de manera integra a partir dels 30 dies hàbils de la
comunicació de la resolució mitjançant l’entitat bancària on tingui domiciliada la quota
del col·legi.
10. Per a qualsevol dubte relatiu a aquest Programa de formació continuada, es pot
contactar amb el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra al telèfon 809030,
o al correu electrònic cilla@andorra.ad

PROCEDIMENT I IMPRÈS DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A
FORMACIÓ CONTINUADA DURANT L’ANY 2017
Per presentar la sol·licitud de subvenció, cal enviar tota la documentació requerida a l’adreça
postal següent en un sobre:
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra
Ctra. De l’Obac 12-14, Ed. Forestal esc. A Baixos
AD500 Andorra la Vella

La documentació necessària per a la sol·licitud de la subvenció és la següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Imprès de sol·licitud degudament complimentat [Veure pàgina següent]
Fotocòpia del Passaport/DNI.
Documentació informativa de la formació continuada que s’ha realitzat.
Rebut o comprovant del pagament de la formació continuada.
Còpia del certificat d’assistència a la formació continuada o titulació obtinguda.

Calendari
La data límit per al lliurament de la sol·licitud de subvenció i la documentació requerida,
finalitza el dia 31 de desembre de 2017.
La junta de Govern del Col·legi actua com a Comissió del Programa de formació continuada i
disposa de 30 dies hàbils per valorar les sol·licituds rebudes i resoldre el import de la
subvenció.
A partir de la data de resolució, el Col·legi disposa de 15 dies hàbils per comunicar
personalment la resolució de la subvenció, més 30 dies hàbils per fer el pagament del import
de la subvenció de la formació continuada sol·licitada.

IMPRÈS DE SOL·LICITUD

Nom i Cognoms: _______________________________________________________________
Passaport / DNI: _______________________________________________________________
Nº de col·legiat: ________________________________________________________________
Adreça postal: _________________________________________________________________
Població i Codi postal: ___________________________________________________________
Adreça correu electrònic: ________________________________________________________
Telèfon: ______________________________________________________________________
SOL·LICITO a la Junta de Govern del COIA, la subvenció econòmica a la formació continuada:
(Títol de la formació)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nombre de crèdits / Hores lectives:
_____________________________________________________________________________
Data d’inici de la formació continuada :
_____________________________________________________________________________
Data de finalització de la formació continuada:
_____________________________________________________________________________
Lloc on s’ha impartit la formació continuada:
_____________________________________________________________________________
Import de la matrícula de la formació continuada:
_____________________________________________________________________________

Breu memòria que justifiqui d’interès per la formació continuada i la relació amb la tasca
professional actual (mínim 50 paraules):

He llegit i accepto la normativa i bases de participació del programa de subvenció de formació
continuada 2017 del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra (COIA).

........................................., ................ d’.............................. de 2017

Signatura:

