
 
SOL∙LICITUD D`AJUTS ECONÒMICS DESTINADES A FAMÍLIES CONSISTENT EN UN AJUT ECONÒMIC DE LES 
DESPESES DERIVADES DE LA INSCRIPCIÓ A UN CLUB FEDERAT DE BÀSQUET  EN L’ANY 2020-2021  A LES 
ILLES BALEARS  

 
DADES DE LA PERSONA SOL∙LICITANT( Mare, Pare o Tutor/a) 

Nom i llinatges DNI                                                                                                                
Adreça C.P 
Adreça 
Electrònica per notificacions:                                                                                               
Població                                                                                                                                  Professió:  
Telèfon: 
 
SOL∙LICIT SUBVENCIÓ PER LA INSCRIPCIÓ DEL MEU FILL/FILLA O MENOR AL MEU CÀRREC 

Nom i llinatges                                                                  Data de naixement           
DNI (si disposa): 
Categoria temporada 2020-21: 
Antiguitat al Club: 
 
SOL∙LICIT SUBVENCIÓ PER LA INSCRIPCIÓ DEL MEU FILL/FILLA O MENOR AL MEU CÀRREC 

Nom i llinatges                                                                  Data de naixement           
DNI (si disposa): 
Categoria temporada 2020-21 : 
Antiguitat al Club: 
 
SOL∙LICIT SUBVENCIÓ PER LA INSCRIPCIÓ DEL MEU FILL/FILLA O MENOR AL MEU CÀRREC 

Nom i llinatges                                                                   Data de naixement           
DNI (si disposa): 
Categoria temporada 2020-21 : 
Antiguitat al Club: 
 
Juntament amb el document de sol∙licitud s´adjunta la documentació següent ( tots els documents 
han d`anar amb la firma del representant del club): 

Fotocòpia DNI del sol∙licitant 
Fotocòpia del Llibre de família 
Certificats d’empadronament dels menors dels quals es sol.licita l`Ajud. 

Documentació acreditativa de la inscripció o pre-inscripció a un Club de Bàsquet de les Illes Balears per 
la Temporada 2020-2021 

Almenys un dels següents documents ( qualsevol document ha d`estar  vigent en la data de la sol.licitud): 

-Documentació acreditativa de Serveis Socials  que el sol∙licitant es troba en situació de vulnerabilitat social i/o 
econòmica 
-Documentació acreditativa que el sol∙licitant es troba en situació de desocupació i no rep cap prestació 
-Documentació acreditativa que el sol∙licitant s’ha vist afectat per un ERTO o cessament total o parcial superior o 
igual  a un 50%de l’activitat 
-En el cas de cessament parcial de l’activitat dels treballadors per compte propi que forma part de la familia o la 
unitat familiar  mitjançant l’acreditació de la reducció de la facturació en, al menys, un 50  %  de la facturació mitja 
del segon trimestre de l`any pasat, per qualsevol mitjà de prova admès en dret. 
 
Així mateix, DECLAR, baix la meva responsabilitat, que el cost total  d’aquesta Inscripció de la 

Temporada 2020-2021 és de:  
 
Així mateix, DECLAR,  He rebut o sol·licitat a 

l’entitat______________________________________________________________________________ 
Una subvenció de ___________________________ € pel mateix concepte.        No és el cas       
 
_____________________, a __________________ de 2020 

Nom i signatura 

CLUB…………………………………………………………………………………… 


