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FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ  

 

ANUNCI de la concessió d’ajuts econòmics a esportistes amb llicència de jugador per l’FCBQ 

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.  

 

La Comissió Executiva de la Fundació del Bàsquet Català, en sessió del dia 20 de setembre 

2018 ha adoptat el següent acord: 

 

APROVAR inicialment les Bases reguladores de la concessió d’ajuts econòmics a jugadors i 

jugadores de bàsquet a Catalunya en competicions organitzades per la Federació Catalana 

de Basquetbol; 

 

SOTMETRE-LES a informació de tots els Clubs durant un termini de 10 dies hàbils a comptar 

des de l’endemà de l’aprovació d’aquestes Bases reguladores. 

 

 

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS A 

ESPORTISTES AMB LLICÈNCIA DE JUGADOR PER L’FCBQ 

 

1. Objecte 

L’objecte de la convocatòria de concessió d’ajuts econòmics a esportistes amb llicència de 

jugador durant la temporada 2019-2020 és oferir recursos als participants de qualsevol 

competició de promoció -s’inclouen les categories PRE MINI, MINI, PRE INFANTIL i INFANTIL 

- organitzada per la Federació Catalana de Basquetbol, d’arreu de Catalunya, que acreditin 

uns ingressos anuals per unitat familiar inferiors al Salari Mínim Interprofessional de l’any 

2018.  

 

 

2. Finalitat 

Els jugadors i jugadores amb llicència de l’FCBQ que optin a aquests ajuts econòmics ho faran 

amb la finalitat de:  

 Accedir a la pràctica del basquetbol i de l’activitat física. 

 Afavorir la inclusió de tots els infants i joves en el bàsquet 
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 Assolir coneixements propis del món del bàsquet, així com hàbits d’higiene i 

valors intrínsecs de l’esport.  

 Impulsar el sentiment de pertinença a una localitat o districte, unida al/s 

club/s ubicats més a prop. 

 

 

3. Règim Jurídic 

Aquests ajuts econòmics es regulen per les normes que s’indiquen tot seguit i per aquest 

ordre: 

- Convocatòria específica que s’aprovi. 

- Aquestes Bases. 

 

4. Sol·licitants 

Poden sol·licitar els ajuts econòmics a què fan referència aquestes bases el pare, la mare o 

el tutor/a legal d’aquells participants que tinguin o que tindran llicència de “jugador” expedida 

per la Federació Catalana de Basquetbol durant la temporada 2019-2020. 

 

5. 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. 

 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 10.308,60€ 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.  

 No estar en disposició d’una altre ajut econòmic que recaigui sobre la 

mateixa activitat, objecte d’aquesta convocatòria. 
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6. Documentació a aportar 

La documentació mínima necessària per a sol·licitar la subvenció serà la següent, sense 

perjudici d’altra documentació que es pugui especificar a la convocatòria:  

 

- 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 al qual pertany.  

 

- 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.  

 

Els documents bàsics per a concórrer la convocatòria regulada per aquestes bases s’han de 

presentar mitjançant els impresos establerts i han d’estar degudament emplenats i signats pel 

pare/mare/tutor legal del jugador/a.  

 

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent 

sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.  
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a) Termini i lloc de presentació de la sol·licitud. 

A la convocatòria es determinarà el lloc i el termini per presentar les sol·licituds i serà efectiu 

a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al web de la Fundació del Bàsquet 

Català i de la Federació Catalana de Basquetbol.  

b) Forma de presentació de la sol·licitud. 

La sol·licitud s’haurà de presentar de la/les forma/es que determini la convocatòria.  

La presentació de les sol·licituds serà, preferentment, via telemàtica.  

Els formularis s’hauran d’emplenar i enviar degudament escanejats i fàcilment llegibles, 

acompanyats de la documentació necessària requerida en un sol correu electrònic a l’adreça 

de correu electrònic fundacio@basquetcatala.cat 

 

En cas de presentació presencial, la sol·licitud es podrà presentar a la seu de la Fundació del 

Bàsquet Català (Rambla Guipúscoa, 27. 2n pis 08018 – Barcelona), en horari de dilluns a 

divendres de 10:00h a 14:00h i de dilluns a dijous de 16:00h a 19:00h. 

 

 

c) Import de l’ajut econòmic sol·licitat. 

A la convocatòria corresponent s’establirà un import únic i màxim per a cada ajut econòmic.  

 

De la mateixa manera, a la convocatòria també es podrà establir un import màxim general per 

a totes les sol·licituds d’un mateix club, que en cap cas es podrà superar.  

 

 

7. Compatibilitat amb altres subvencions 

Aquest ajut econòmic no serà compatible amb qualsevol altra subvenció concedida per altres 

administracions, ens públics o privats, que repercuteixi sobre l’activitat per la qual es 

concedeix aquest ajut econòmic.  

 

Seran compatibles amb les subvencions atorgades per altres projectes, llevat que la 

convocatòria estableixi el contrari.  

 

 

 

 

 

mailto:fundacio@basquetcatala.cat
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8. Crèdit pressupostari 

La quantia que es destina a la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics a esportistes 

amb llicència de jugador per l’FCBQ anirà a càrrec de la partida pressupostària o l’estat de 

previsió de despeses de l’exercici corresponent.  

 

 

 

 

9. Procediment de la concessió de la subvenció 

El procediment per a la concessió dels ajuts econòmics es tramitarà en règim de concurrència 

competitiva, mitjançant l’aprovació i publicació de la convocatòria corresponent i d’acord amb 

els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, 

eficàcia i eficiència.  

 

La convocatòria es publicarà al web de la Fundació del Bàsquet Català i de la Federació 

Catalana de Basquetbol.  

 

El termini per presentar sol·licituds començarà a comptar l’endemà de la publicació de la 

convocatòria als webs esmentats, excepte que en la mateixa convocatòria s’indiqui un termini 

diferent.  

 

Un cop publicada la convocatòria, els/les interessats/des hauran de presentar, dins del termini 

indicat en la convocatòria, la sol·licitud de l’ajut econòmic acompanyada de la documentació 

que s’hi estableixi.  

 

Les convocatòries, llevat que s’estableixi expressament el contrari, han de respectar les fases 

i els terminis següents:  

 

a) Admissió de sol·licitud i Valoració dels requisits 

Un cop presentades la sol·licitud i la documentació necessàries, es comprovarà que s’ajusten 

a allò que s’estableix en aquestes Bases i en la convocatòria.  

En el cas que la persona interessada no hagi aportat els documents indicats a la convocatòria, 

se’l requerirà com en ella s’indiqui per tal que els aporti.  

 

Admesa la sol·licitud, es comprovaran els requisits d’acord amb els criteris establerts a la 

convocatòria. 
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b) Resolució provisional 

La competència per a la resolució d’atorgament i denegació provisionals dels ajuts econòmics 

correspon a l’òrgan que es determini a la convocatòria.  

 

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.  

 

 

c) Tràmit d’al·legacions 

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.  

 

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.  

 

d) Resolució definitiva 

Una vegada finalitzat el termini del tràmit d’audiència i examinades les al·legacions que es 

presentin, es dictarà la resolució definitiva. La competència per a l’estimació i/o desestimació 

d’al·legacions, i per a l’atorgament i/o denegació definitius, correspon a l’òrgan que es 

determini en la convocatòria.  

 

La resolució definitiva posarà fi a qualsevol via, exhaurint qualsevol recurs possible.  

 

e) 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.  

 

f) Termini del procediment 

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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10. Comissió 

La comissió de valoració és l’òrgan col·legiat al qual pertoca encarregar-se del 

desenvolupament del procés de selecció de sol·licituds per a assolir ajuts econòmics.  

Estarà formada per representants dels diferents departaments especialitzats de la Federació 

Catalana de Basquetbol i de la Fundació del Bàsquet Català.  

Els membres de la comissió s’especificaran a la convocatòria.  

 

La Comissió de Valoració té atribuïda la potestat d’interpretació d’aquestes bases i exercirà 

les funcions de decisió i aplicació, l’examen dels expedients de la sol·licitud en funció dels 

criteris i requisits establerts, resolució d’incidències, si n’hi ha, i elaboració de la proposta de 

resolució corresponent, que s’elevarà a l’aprovació de l’òrgan competent.  

 

 

11. Obligacions dels/de les beneficiaris/àries i dels seus representants legals: 

 

- Executar l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajut econòmic. 

 

- Gaudir i mantenir un expedient esportiu correcte i adequat a l’esperit de les normes, 

incloent-hi les actuacions que afecten equips contraris i tot l’equip arbitral. 

 

- Acceptar i complir la normativa aprovada pel club de pertinença. 

 

- Justificar davant l’FCBQ el compliment dels requisits i les condicions. 

 

- Col·laborar en les actuacions de comprovació que l’FCBQ pogués sol·licitar i 

aportar tota la informació que els sigui requerida a l’efecte. 

 

- Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que es preveuen a les 

bases i a la convocatòria corresponent.  

 

- Comunicar a l’FCBQ i a la Fundació del Bàsquet Català l’obtenció d’altres 

subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financi l’activitat per la qual s’atorga 

l’ajut econòmic d’aquestes bases.  

 

- El sol·licitant/s i beneficiari/s no podran alterar en cap cas el destí de l’ajut econòmic 

concedit.  
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12. Pagament 

En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic.  

Es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari del club al qual pertany el/la 

sol·licitant. 

 

La totalitat de la quantitat atorgada es transferirà en el termini màxim d’un mes des de la data 

de resolució de la convocatòria.  

 

13. Justificació i control 

La resolució que atorga les subvencions determinarà l’import que se subvenciona en cada 

cas.  

 

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.  

 

 

14. Reintegrament 

La Fundació del Bàsquet Català podran exigir el reintegrament total o parcial de l’ajut 

econòmic atorgat en els casos d’incompliment següents: 

 

- De l’obligació de justificació. 

- De les condicions especials imposades en la convocatòria corresponent.  

- La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de 

comprovació i control per part de l’òrgan competent. 

 

 

Barcelona 10 de juliol de 2019  


