
 

 
CONVOCATÒRIA OFICIAL 

 

FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ  

 

ANUNCI de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics a esportistes amb llicència 

de jugador per la FBCQ nascuts entre els anys 2006 i 2011, ambdós inclosos, i que puguin 

acreditar uns ingressos anuals per unitat familiar inferiors al Salari Mínim Interprofessional de 

l’any 2018.  

 

En compliment de l’acord de la Comissió Executiva de la Fundació del Bàsquet Català de 20 

de setembre de 2018, s’obre la convocatòria anual per a la presentació de sol·licituds per a la 

concessió d’ajuts econòmics d’acord amb les Bases reguladores publicades als portals web 

de la Federació Catalana de Basquetbol i de la Fundació del Bàsquet Català el dia 10 de juliol 

de 2019.  

 

1. Termini i Forma 

TERMINI 

 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta 

convocatòria a la pàgina web de la Federació Catalana de Basquetbol i de la Fundació del 

Bàsquet Català i fins al dia 14 de setembre de 2019, ambdós inclosos.  

 

Qualsevol sol·licitud o documentació presentada fora d’aquest termini no serà admesa a 

tràmit.  

 

FORMA 

 

La sol·licitud es presentarà preferentment per via telemàtica.  

S’enviarà la documentació en format PDF agrupada en un únic correu electrònic a l’adreça de 

correu fundacio@basquetcatala.cat. 

 

El correu electrònic haurà de portar com a “assumpte” els noms i cognoms del/la sol·licitant i 

s’haurà d’indicar també el club al qual pertany el/la jugador/a.  
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Alternativament, es podran presentar les sol·licituds de manera presencial a la seu de la 

Fundació del Bàsquet Català: 

- Rambla Guipúscoa, 27. 2n pis. 08018 – Barcelona. 

- Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 10:00h a 14:00h i de dilluns a dijous de 

16:00h a 19:00h. 

 

2. La sol·licitud 

Els/les sol·licitants han de presentar, durant els terminis establerts en el punt 1 “TERMINI I 

FORMA” d’aquesta convocatòria, els següents documents degudament complimentats i 

signats:  

 

-  Document bàsic de sol·licitud d’ajut econòmic que conté una declaració responsable 

tant del pare/mare/tutor legal del jugador/a com del club. 

 

- Declaració de renta de l’any 2018 de tots els membres que convisquin en el nucli 

familiar (progenitors i fills).  

En cas de no existir l’obligació de fer la declaració de renta, serà imprescindible 

presentar els documents següents: 

 Full de Salari o Certificat d’ingressos anuals de tots els membres en edat activa.  

 

 Si el sol·licitant és perceptor/a, caldrà presentar la Resolució com a Beneficiari de 

la Renda Mínima d’Inserció (RMI) o fotocòpia del resguard de l’entitat bancària de 

l’ingrés.  

 

 Certificat dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’on està empadronat el jugador/a 

validant que l’any 2018 els ingressos anuals per unitat familiar han estat igual o 

inferiors al Salari Mínim Interprofessional de l’any 2018 (10.302,60€). 

 

- Llibre de família o document acreditatiu per part dels tutors legals de l’infant o jove 

beneficiari de l’ajut econòmic. 

 

- Document del Padró en el qual figuri el domicili del/la menor beneficiari de l’ajut 

econòmic.  

La presentació de la sol·licitud d’ajut econòmic implica l’acceptació de les bases i 

l’acceptació de la realització de les comunicacions, previstes en aquesta convocatòria, 

per part de la Fundació del Bàsquet Català. 
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3. Import dels ajuts econòmics i delimitacions 

S’atorgaran un total de 40 ajuts econòmics de 500€ per sol·licitud. Aquest import no es 

podrà veure incrementat en cap concepte.  

 

El 50% d’aquests ajuts econòmics (20) aniran destinats a jugadors/es que disposin de 

Document Nacional d’Identitat (DNI), mentre que l’altre 50% (20) seran atorgats a jugadors/es 

que disposin de Número d’Identificació de l’Estranger (NIE).   

En cas de no disposar de DNI o NIE del/la menor, es tindrà en compte el llibre de família 

i s’atendrà al país d’origen en què aquest fou expedit. 

 

Cada club podrà optar a un número màxim de 3 ajuts econòmics d’entre totes les 

possibles sol·licituds presentades, quedant a criteri de la Comissió de Valoració l’elecció, 

valoració i votació d’aquestes.  

  

4. Requisits exigibles als sol·licitants i que s’han d’acreditar degudament 

són els següents:  

 

 Haver nascut entre els anys 2006 i 2011, ambdós inclosos. 

 

 Estar en disposició o tenir, durant la temporada 2019-2020, llicència 

federativa de jugador expedida per la Federació Catalana de Basquetbol de 

les categories PRE MINI, MINI, PRE INFANTIL i INFANTIL. 

 

 La llicència de jugador haurà de pertànyer a un club de la mateixa localitat 

o districte de la residència de l’infant o jove.  

En el supòsit de no donar-se les condicions d’existència de club o equip 

de la categoria del jugador/a en el seu districte/població de residència, 

serà vàlida la llicència d’un club d’una població o districte limítrof.  

 

 S’haurà d’acreditar uns ingressos inferiors al Salari Mínim 

Interprofessional de l’any 2018 quantificat en 10.302,60€ anuals per 

unitat familiar.  

 

 No haver estat mai objecte de sancions esportives ni administratives per part 

del Comitè de Competició de la Federació Catalana de Basquetbol. 

 

 Trobar-se al corrent de les obligacions derivades de la normativa del seu 

club.  
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 No estar en disposició d’una altra subvenció que recaigui sobre la 

mateixa activitat, objecte d’aquesta convocatòria. 

 

 

En el supòsit de comptabilitzar un volum de sol·licituds superior al volum d’ajuts 

econòmics atorgables (40 en total), l’òrgan competent decidirà l’atorgament d’aquests 

en funció de criteris econòmics, socials i esportius en aquest ordre.  

 

 

5. Responsable de la instrucció 

El responsable de la instrucció de la convocatòria que tramitarà l’expedient serà la Fundació 

del Bàsquet Català. 

 

6. Òrgan competent i Comissió de Valoració 

L’òrgan competent per la resolució provisional i definitiva dels ajuts econòmics objecte 

d’aquesta convocatòria i la Comissió de Valoració competent per a tenir en compte els 

requisits establerts en cada sol·licitud es troba format per:  

 
 

PRESIDENT:  Sr. Joan Fa i Busquets 

President la FBC i de la FCBQ 

 

 

SECRETARI:  Sr. Enric Prats Sanjosé 

Vicepresident d'Afers Culturals de la FBC i Vicepresident i 

Secretari de la FCBQ 

 

 

MEMBRES:   

 

Sra. Maria Lluís Gol  

Vicepresidenta de la Federació 

Catalana de Basquetbol 

 

Sra. Marisol Colet i Figa 

Directora General de la FBC i Vocal de 

la Junta Directiva de la FCBQ 

 

 

 

Sr. Sergi Campos i Peris 

Cap del Departament d’Activitats 

de la FCBQ 

 

Sr. Jordi Ivorra de Rialp 

Director de Promoció de la Fundació 

del Bàsquet Català 
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7. Procediment de la concessió de la subvenció 

El procediment per a la concessió dels ajuts econòmics s’efectua segons es disposa a les 

bases reguladores, amb les següents precisions: 

 

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL 

 

La resolució provisional de la concessió es farà pública mitjançant anunci al web de la 

Fundació del Bàsquet Català i de la Federació Catalana de Basquetbol.  

 

 

TRÀMIT D’AUDIÈNCIA 

 

La publicació en els portals web a dalt esmentats de la resolució d’atorgament i denegació 

provisional obre el tràmit d’audiència de 5 dies hàbils per presentar al·legacions, que 

començaran a comptar des de l’endemà de la seva publicació i s’adreçaran únicament a 

l’adreça de correu electrònic fundacio@basquetcatala.cat i portaran com a “assumpte”: 

AL·LEGACIÓ seguit del nom i cognoms del sol·licitant i el club al qual pertany. 

 

El fet que els/les sol·licitants interessats/des no presentin al·legacions en el termini del tràmit 

d’audiència suposa que hi estan, en principi, conformes, i la proposta de resolució formulada 

tindrà caràcter definitiu.  

 

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA  

 

Finalitzat el termini del tràmit d’audiència i examinades les al·legacions que es presentin, es 

dictarà la resolució definitiva que posarà fi a qualsevol via, exhaurint qualsevol recurs 

possible.  

 

 

El termini màxim per dictar resolució definitiva serà d’un mes a comptar des de la finalització 

del termini per a la presentació de les sol·licituds.  

 

La manca de resolució, dins d’aquest termini, legitima els/les interessats/des per entendre 

com a desestimades les seves sol·licituds dels ajuts econòmics. 
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NOTIFICACIÓ 

 

La notificació de les resolucions provisionals i definitives s’efectuarà mitjançant publicació en 

els portals web de la Fundació del Bàsquet Català i de la Federació Catalana de Basquetbol.  

 

 

8. Justificació i control 

El/la sol·licitant haurà de presentar un document justificatiu en el moment en què se li 

concedeix l’ajut econòmic que contindrà la conformitat de 

- El pare/mare/tutor legal del participant 

- Representant legal del club al qual pertany 

 

En tant el club ha rebut l’ajut econòmic per part de la Fundació del Bàsquet Català i no s’ha 

fet efectiva la quota corresponent al beneficiari.  

 

Per concórrer a les següents convocatòries que puguin ser establertes més endavant, caldrà 

haver efectuat la justificació.  

 

Les obligacions dels/les beneficiaris/àries i dels seus representants legals, així com les 

condicions de pagament i reintegrament seran les establertes en les Bases reguladores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 10 de juliol de 2019 


