
 

 

 

Fitxa tècnica de l’activitat a subvencionar 

DADES ENTITAT 

 
Entitat:                                                                                                CIF: 
 
Nom del projecte: 

 

  Projecte exclusiu de l’entitat 

  Projecte en col·laboració amb d’altres entitats 

     Marcar amb una "X" quin tipus de projecte o activitat que es realitza. 

 

ANTECEDENTS, CONTEXT I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE  

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS 

 

 

 

 

 

CALENDARI D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

Data d’inici:        Data finalització: 

 

 

LLOC DE REALITZACIÓ 

 

 

MITJANS DE DIVULGACIÓ DEL PROJECTE 

 

 

 

INDICADORS:  

 
- Noms Centres o entitats que hi col·laboren i participen:  

 

- Altres: 
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Memòria del projecte 
 
 
DADES ENTITAT 
 

 
Nom:                                                                                                                                      CIF. _____________________ 
 
Títol del projecte: __________________________________________________________________________________ 
 

 

  Projecte exclusiu de l’entitat 

  Projecte en col·laboració amb d’altres entitats 

     Marcar amb una "X" quin tipus de projecte que es realitza. 

 
VALORACIÓ D'OBJECTIUS ASSOLITS:  
 

MEMÒRIA: 
ASSOLIMENT OBJECTIUS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANITZACIÓ: 
(Infraestructures, ma0terial, recursos humans, desenvolupament de l’activitat)  
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓ: 
(Evolució, projecció, valoració tècnica descriviu un breu anàlisis de la vostra valoració 
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Dades de participació memòria del projecte 
 
 

ACTIVITAT / 
EQUIP/CATEGORIA 

ESPORT INDIVIDUAL 

Dates activitat 
Inici i final 

PARTICIPANTS ACTIVITATS 

Participants 
(esportistes) 

Tècnics 
Contractats  

amb titulació 
i tipus 

Tècnics amb 
titulació i tipus 

Resultats 
esportius 

Residents 
al Vendrell 

No residents 
al Vendrell 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 

PROPOSTES DE MILLORA: 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Vendrell,            de                               de 20___ 
 
(Signat) Sr./Sra.                                                  , amb DNI/NIE ________________________ 

(Càrrec)_____________________________ 

 

Signatura representant legal i segell de l’entitat 
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Pressupost  previst per al projecte pel qual es sol·licita la subvenció 
 
Entitat: CIF: 

Nom del projecte: 

Núm. Registre Municipal d’entitats: 

 

INGRESSOS Import euros DESPESES Import euros 

Recursos propis:  Personal propi:  

Quotes socis   Salaris   

Quotes esportistes  Seguretat Social   

Vendes de productes o serveis    

Altres    

Patrocinadors privats:  Material fungible:  

    

    

    

Subvencions públiques  Altres despeses  

  Lloguers   

  Serveis professionals  

  Transports  

Altres ingressos  Assegurances   

  Publicitat i propaganda   

    

    

    

Subtotal ingressos   Subtotal despeses  

Subvenció Regidoria d’Esports    

    

TOTAL INGRESSOS                           TOTAL DESPESES  

 
L’import total de les despeses ha de coincidir amb l’import total dels ingressos. 
 
 
El Vendrell,            de                               de 20__ 
 
 
 
 
(Signat) Sr./Sra.                                                  , amb DNI/NIE____________________ 
 
(Càrrec) ___________________ 
 

Signatura representant legal i segell de l’entitat 
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