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INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES QUE VULGUIN ACOLLIR-SE ALS AJUTS 

ECONÒMICS A ESPORTISTES AMB LLICÈNCIA DE JUGADOR PER L’FCBQ NASCUTS 

ENTRE ELS ANYS 2004 I 2009. 

 

 

Qui pot sol·licitar l’ajut econòmic? 

 

El pare/mare/tutor/tutora d’un jugador o d’una jugadora amb una edat compresa entre 

els 8 (nascuts l’any 2009) i els 13 anys, que:  

 

• Disposi o disposarà durant la temporada 2017/18 de llicència federativa 

expedida per l’FCBQ 

• Que no competeixi en la categoria d’INFANTIL A. 

• Que jugui en un club de la mateixa localitat o districte de la seva residència o, 

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 o població de residència, jugui en un 

club d’una població o districte limítrof.  

• Que s’acreditin uns ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional de l’any 

2016 quantificat en 9.172,80€ anuals per unitat familiar.  

 

Quan puc demanar l’ajut econòmic? 

 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 18 d’octubre al 4 de novembre de 2017, 

ambdós inclosos.  

 

 

Com haig de sol·licitar l’ajut econòmic? 

 

Les passes a seguir per sol·licitar un ajut econòmic són:  

 

1. Descarregar-se i omplir tots els camps de la Declaració Responsable. 

2. Imprimir aquest document i signar-lo.  

3. Adreçar-se al club perquè ompli l’apartat corresponent i posi el segell 

corresponent.  

4. Recopilar tota la documentació sol·licitada en el punt 2 de la Convocatòria Oficial. 

5. Presentar la sol·licitud i tota la documentació segons s’estableix en el punt 1 de 

la Convocatòria Oficial.  
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Quina documentació haig d’aportar juntament amb la sol·licitud? 

 

• En el cas que el tutor/a no sigui el progenitor, s’haurà de presentar la certificació de 

l’organisme que li ha atorgat la guarda.  

 

• La Declaració de renta de l’any 2016 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 2016 els ingressos anuals per unitat familiar han estat igual o 

inferiors al Salari Mínim Interprofessional de l’any 2016 (9.172,80€). 

 

• 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.  

 

Hi ha algun tipus de benefici afegit per a famílies nombroses? 

 

No. Els requisits, tant econòmics com personals, es troben establerts en les Bases 

Reguladores i en la Convocatòria Oficial i no contemplen la condició de família nombrosa.  

 

 

Com sabré si m’han atorgat l’ajut econòmic? 

 

El resultat de l’atorgament o denegació de l’ajut econòmic es comunicarà a través d’un correu 

electrònic, sempre que s’hagi facilitat aquesta dada en el moment de presentar la sol·licitud. 

Si no faciliteu aquesta dada, podreu consultar també la resolució al web de la Federació 

Catalana de Basquetbol i de la Fundació del Bàsquet Català.  

 

 



 
 

PREGUNTES FREQÜENTS 
 

 

|  3 
 

 

Què haig de fer quan rebi la confirmació de l’atorgament de l’ajut econòmic? 

 

S’haurà de presentar un document justificatiu de recepció de l’ajut econòmic que haurà d’anar 

signat tant per la persona sol·licitant com pel club.  

 

 

On i quan presentar la sol·licitud 

 

 

Via telemàtica 

fundacio@basquetcatala.cat 

 

 

Presencialment 

 

FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ 

Rambla Guipúscoa, 27. 2n pis 

08018 – Barcelona 

 

De dilluns a divendres 

De 10h a 14h i de 16h a 19h 

mailto:fundacio@basquetcatala.cat

