El Club de Bàsquet Turó de la Peira ha estat considerat com a entitat homologada
per l’ Ajuntament de Barcelona en el seu Pla de Beques d’Esport.
Gràcies a aquesta homologació molts infants de les escoles en les que participem
tindran la possibilitat d’ accedir al Pla de Beques de l’Ajuntament de Barcelona
per activitats fora d’horari escolar.
Per tal d’obtenir l’homologació el Club Bàsquet Turó ha tingut que superar uns
exigents requisits tècnics i administratius amb els que es garanteix la màxima
qualitat en l’activitat.

Quan es pot demanar?
A partir del dia 12 de setembre es podran demanar les sol·licituds de les
subvencions adreçant-se al Club en el seu mail cbturo@gmail.com
La data màxima d’entrega de sol·licituds en el Club serà el dia 2 d’octubre.

Com es pot demanar?
Quan realitzi la preinscripció o inscripció a una activitat esportiva d’una entitat
homologada pot demanar el full de sol·licitud de subvenció en la mateixa entitat.
L’entitat facilitarà el número de referència de l’activitat i segellarà la sol·licitud.
El sol·licitant emplenarà la sol·licitud i haurà de presentar-la a qualsevol OAC de
Barcelona juntament amb la documentació requerida:
1. En cas, que el tutor no sigui el progenitor, haurà de presentar certificació
de l’organisme que li ha atorgat la guarda.
2. Declaració de la renda de la unitat familiar: la pàgina on consten els
membres de la unitat familiar, del full resum de rendiments i deduccions,
i el documents d’ingrés i devolució segellat per l’entitat bancària o
delegació d’Hisenda corresponent. Tant si hi ha obligació de fer
declaració de la renda com no, és imprescindible que es justifiquin els
ingressos de cada membre major de 18 anys.
3. En cas, que un membre de la unitat familiar tingui una discapacitat,
reconoguda oficialment per la Generalitat de Catalunya, amb un mínim
del 33%, s'haurà d'aportar el certificat.
4. En cas, de ser família monoparental reconeguda per la Generalitat de
Catalunya s'haurà d'aportar el certificat.
5. L'infant o jove ha d'estar empadronat a la ciutat de Barcelona
6. La renda per membre de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a
12.000€ any.

