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1. Objecte i finalitat de la convocatòria 

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar la participació de les famílies en els clubs 

federats que participen en el bàsquet federat organitzat per la Federació de Bàsquet 
de les Illes Balears adreçat a infants i joves entre els 6 i 16 anys (categoria mini- cadet) 

durant la pròxima temporada 2020-21. 

La finalitat d'aquesta convocatòria consisteix en impulsar hàbits de vida saludable, 
apropar l’esport als menors, fomentar els valors de l’activitat física, esportiva i, a la 

vegada, garantir que cap infant o jove quedi exclòs de realitzar aquestes activitats per 

motius econòmics, per trobar-se en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica o 
perquè la unitat familiar ha vist reduïts els seus ingressos per motius de la pandèmia del 

COVID-19. 

2. Beneficiaris 

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques que reuneixin els 

següents requisits: 

a. Tenir als seu càrrec nins i nines inscrits i que participin a l’activitat del bàsquet 

federat a les Illes Balears. 

b. Estar preinscrits a un Club federat inscrit a la Federació de Bàsquet de les Illes 
Balears (FBIB) per la temporada 2020-2021. 

c. Trobar-se en alguns dels supòsits següents: 

- En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica. 
- Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de 

demanda d’ocupació. 

- Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament  total o parcial de 
l'activitat laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i 

que s'hagin d'incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat 

laboral. 
 

3. Despeses subvencionables 

Són despeses subvencionables les quotes de les inscripcions dels nins i nines en edat 

escolar (de 6 a 16 anys) als clubs federats de Bàsquet durant la temporada 2020-2021 

sempre que no presentin cap deute pendent amb la FBIB fins el dia de cursar la sol·licitud 
de l’ajut econòmic. 

El període subvencionable ha de coincidir amb l`inici de la temporada de la competició 

del bàsquet federat 2020-21. La despesa total d’ajuts és d`un màxim de 12.000 euros. 

No són despeses subvencionables: 

L’import de la despesa subvencionada no pot ser superior al preu de la quota 

d'inscripció del club federat. No es subvencionarà un deute pendent de la família 
amb  el club. 

  



 
 

  
 

4. Clubs col·laboradors 

Aquests ajuts es tramiten a través del club col·laborador. Actuaran en nom i per compte 

de la Fundació 1935 que concedeix l'ajut en funció de les necessitats detectades a les 
famílies que ho sol·licitaran pròpiament a el seu club de referència. 

Els termes de la col·laboració es formalitzaran mitjançant un acord de col·laboració 

(model). 

5. Obligacions dels Clubs 

 

a) Lliurar a les persones beneficiàries els fons rebuts d'acord amb els criteris 

establerts en les normes reguladores de l’ajut econòmic. 

b) Verificar, si escau el compliment i efectivitat de les condicions per atorgar 

l'ajuda i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat 

de la convocatòria. 

c) Justificar i lliurar-li la justificació presentada per les persones beneficiàries 

a la Fundació 1935. 

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la 

Fundació 1935. 

 

6. Import de la subvenció 

 

1. L’import de la subvenció que tindrà el caràcter d’import cert, serà una quantia 

fixa en funció del nombre de fills i filles d'una mateixa unitat familiar: 

a. 200 €: mínim tres fills/es o tutoritzats inscrits a un Club  

b. 150 €: mínim dos fills/es o tutoritzats inscrits a un Club 
c. 100 €: mínim un fill/a o tutoritzat inscrit a un Club 

7.  Presentació i contingut de sol·licituds dels Clubs col·laboradors 

 

1. Les sol·licituds per participar com a club col·laborador s’han de presentar en el 

termini del 20 al 10 de agosto de 2020. 

2. Les sol·licituds s’han de dirigir a la Fundació 1935 al correu electrònic: 

fundacio1935@fbib.es. 

3. Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en la convocatòria, la comissió 

de seguiment de la Fundació ha de requerir al club interessada perquè l’esmeni 

en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no 

ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud. 

4. Presentar la sol·licitud per participar com club col·laboradora, suposa que el 

Club sol·licitant a la Fundació  que concedeix la subvenció per obtenir 

l’acreditació de les circumstàncies d’estar al corrent de les obligacions 

econòmiques amb la FBIB. 

5. Les sol·licituds de col·laboració s’han de formalitzar mitjançant les instàncies i els 

annexos que facilita la Fundació 1935 que es poden trobar a la pàgina web de 

la FBIB. La sol·licitud consta de la documentació següent: 

 

a. Model de sol·licitud (ANNEX 1). 



 
 

  
 

b. Fotocòpia del document nacional d’identitat del representant de 

l’entitat sol·licitant. 

c. Documentació acreditativa de què la persona sol·licitant és la 

representant legal del club. 

 

8. Presentació i contingut de la sol·licitud d’ajuts a les famílies 

 

1. Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar des del dia següent a la signatura 

del conveni de col·laboració amb el club fins el dia 10 de setembre 2020 o fins 

que s’exhaureixi el crèdit de la convocatòria. 

2. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de subvenció en el 

club. 

3. Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en la convocatòria, el club 

desestimarà la sol·licitud. 

La sol·licitud consta de la documentació següent: 

a. Documentació: 1-2-3-4 obligatòria: 

a. Model de sol·licitud. 

b. Fotocopia del DNI de la persona sol·licitant de la subvenció. 

c. Còpia compulsada del llibre de família. 

d. Certificat d’empadronament dels menors pels quals es sol·licita l’ajut. 

 

b. Documentació optativa: 5-6-7-8. Cal obligatòriament presentar almenys un 

dels següents documents: 

a. Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de 

demanda d’ocupació almenys un  membre de la família o la unitat 

familiar mitjançant còpia compulsada de la targeta de demanda 

d’ocupació. 

b. Haver resultat almenys un membre de la família o la unitat familiar 

afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l'activitat laboral 

amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i que s'hagin 

d'incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat. 

c. En el cas de cessament parcial de l’activitat dels treballadors per compte 

propi que forma part de la família o la unitat familiar mitjançant 

l’acreditació de la reducció de la facturació en, al menys, un 75 % en 

relació amb la facturació mitja del primer trimestre de l’any, per qualsevol 

mitjà de prova admès en dret. 

d. En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica de la família  mitjançant 

informe de Serveis Socials de l’Ajuntament respectiu. 

El club col·laborador tindrà la obligació d’obtenir la documentació exigida perquè es 

pugui materialitzar l’ajut a cada una de les famílies. 

 

 

9. Òrgan competent per la instrucció i resolució del procediment 



 
 

  
 

 
1. L’òrgan competent per aprovar i resoldre aquesta convocatòria és la 

Fundació 1935. 

2. L’òrgan instructor del procediment és el secretari tècnic o en el seu defecte 
un responsable assignat o coordinador del club col·laborador. 

3. L’òrgan instructor formularà la proposta de concessió definitiva on detallarà 

la relació de beneficiaris a la Fundació en el termini establert. No s’admetrà 
cap proposta fora de termini. 

4. L’entitat col·laboradora actua en nom i per compte del l’òrgan que 

concedeix l’ajut per a instruir la primera fase de recollida i acceptació de les 
propostes. Per tant, ha d`eliminar o no admetre les sol·licituds que no facilitin  

la documentació pertinent. 

Notificació de la concessió i termini per resoldre 

1. La notificació de la concessió es realitzarà amb el següent procediment, per  una 

banda de la Fundació 1935 ho notificarà al club col·laborador i aquest en 

posterioritat a la família o unitat familiar beneficiada. En el cas contrari, la 
Fundació facilitarà la causa d’exclusió al club. 

2. El termini màxim per a resoldre tot el procediment és abans del 1 d’octubre de 
2020. 

 

10. Justificació de la subvenció 

Les entitats col·laboradores han de presentar la justificació de la subvenció concedida 

com a màxim fins el 30 d’octubre de 2020 a la Fundació 1935. 

11. Terminis 
 

1. DIFUSIÓ  DE LA CONVOCATÒRIA ALS CLUBS:  

          DIA 12  DE JULIOL. INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA ASSAMBLEA FBIB. 
 

           DIA 13 DE JULIOL. ENVIAR CIRCULAR ALS CLUBS. 
 

2. PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA A LA PÀGINA WEB FBIB.  
 

DIA 14 DE JULIOL. 
 

3. SOL·LICITUDS DE CLUBS COL·LABORADORS INTERESSATS 
 

DES DE 14 DE JULIOL AL 10 D’AGOST 
 

4. SOL·LICITUDS DE LES FAMÍLIES ALS CLUBS 
 

DEL 10 D'AGOST FINS EL 10 DE SETEMBRE DE 2020 (23:59h) 
 

5. ENVIAMENT DELS CLUBS DE LES SOL.LICITUDS  A LA FUNDACIÓ 
 

DEL 11 AL 15 DE SETEMBRE DE 2020(23:59h) 
 

6. RESOLUCIÓ DE L’AJUDS DE LA FUNDACIÓ 1935 ALS CLUBS 

ABANS DEL 1 D'OCTUBRE DE 2020 


