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BASES GENERALS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte de la convocatòria 

Les presents bases concreten les condicions i fixen el procediment que cal seguir per a la 
sol·licitud, tramitació, resolució, pagament i justificació i el pagament dels ajuts a càrrec de 
la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Vendrell, destinades al foment d’activitats i 
programes esportius. 

La Regidoria d’Esports conscient de la necessitat d’establir mecanismes que garanteixin 
l’accés a la pràctica esportiva de la ciutadania del Vendrell, vol donar suport a les 
iniciatives de les entitats esportives i associacions que actuen en l’àmbit de l’esport local, 
amb la finalitat i els objectius següents: 

- Consolidar les entitats i associacions esportives que ofereixen serveis esportius a la 
població. 

- Garantir un nivell d’oferta que respongui a les necessitats i demandes del teixit social. 

- Procurar que els serveis i activitats esportives en les vessants educativa, recreativa, 
lúdica i competitiva arribin a tots els sectors de la població. 

- Donar suport i potenciar l’arrelament i l’estructuració del sistema esportiu local. 

- Facilitar l’accés a la pràctica esportiva d’aquells col·lectius, que per raons socioculturals 
i/o econòmiques, no hi accedeixin de forma habitual. 

- Potenciar el coneixement extern i la imatge del Vendrell. 

Les subvencions es formalitzaran mitjançant convenis quan sigui convenient per raó de 
l’activitat objecte de subvenció, cosa que no suposarà una exclusió del règim i dels 
requisits establerts en aquestes bases. 

Article 2. Destinataris 

Podran acollir-se a aquestes bases els clubs, les entitats o associacions esportives 
sense ànim de lucre que compleixin els següents requisits: 

a) Estar inscrites al Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

b) Desenvolupar la seva activitat al Vendrell, i radicar la seva seu social en el seu terme
municipal.

c) Haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors i no haver estat sancionada
per, l’Ajuntament del Vendrell o altres administracions.

d) No rebre subvencions, pel mateix concepte, d’altres departaments o unitats de
l’Ajuntament, ni d’altres administracions  públiques.

e) Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament i amb la resta
de les administracions públiques.
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f) Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim de presentació fixat en la
convocatòria.

g) Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social, si escau.

h) Formar part del Registre Municipal d’Entitats del Vendrell i trobar-se al corrent de les
seves obligacions d’acord a l’article 6 del Reglament.

i) El sol·licitant no està incurs en cap de les prohibicions per obtenir subvencions
establertes a l’article 13 e la llei38/2003.

 Article 3. Règim general aplicable 

El règim general aplicables es regula segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les Bases Generals de 
Subvencions de l’Ajuntament del Vendrell; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú i la Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i del procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

Per tot allò no previst en aquestes bases, s’aplicarà el que estableixi la normativa vigent en 
matèria de subvencions. 

Article 4. Publicació de les bases de subvenció 

Aquestes bases de subvenció, un cop aprovades pel Ple de l’Ajuntament del Vendrell, se 
sotmeten a informació pública en el termini de 20 dies hàbils i es publiquen íntegrament en 
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i en taulell d’anuncis de la 
corporació. S’inserirà una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC). 

CAPÍTOL II. SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ 

Article 5. Convocatòria 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Vendrell aprovarà la convocatòria i es publicarà a 
la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), regulada per l’article 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al taulell d’anuncis de la corporació 
i al Butlletí de la Província de Tarragona (BOPT) i s’inserirà una referència d’aquest 
anuncia en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Article 6. Termini i lloc de presentació de sol·licituds 

El termini per presentar la sol·licitud de subvenció és de 30 dies naturals a partir  de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

Els impresos de sol·licitud de subvenció estaran a disposició de les persones interessades 
a la Regidoria d’Esports, o a la web http://www.elvendrellesports.cat. 



3 

Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar degudament emplenades i signades al 
registre de la Regidoria d’Esports, Av. Camp d’Esports, 36 del Vendrell. 

Les sol·licituds presentades fora de termini seran desestimades. 

Article 7. Documentació a aportar 

A la  sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar, la documentació següent: 

a) Sol·licitud de subvenció (annex 1) degudament complimentada un document per
cadascun dels programes pels que demana subvenció.

b) Certificat de representació legal del sol·licitant (annex 2).

c) Registre d’esportistes (annex 6).

d) Declaració responsable (annex 8).

e) Certificat de l’Agència Tributària d’estar al corrent de les seves obligacions.

f) Certificat de Seguretat Social d’estar al corrent de les seves obligacions.

g) Alta/Baixa de dades bancàries (annex 9), signat i segellat per l’entitat de crèdit.

h) Relació dels esdeveniments esportius organitzats per la Regidoria d’Esports o
altres entitats esportives en les que han participat (annex 13).

i) Annexos 3,4,5 i 7, còpies dels mateixos registrats (abans del 31 de gener de l’any en
curs) al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) d’acord amb l’article 6 del Reglament del
Registre Municipal d’Entitats del Vendrell.

Article 8. Compensació de diferències 

Si la documentació presentada fos incorrecta o insuficient es reclamarà la 
corresponent adequació i/o rectificació o les esmenes necessàries, amb indicació que si en 
el termini de deu dies hàbils l’entitat no fa la rectificació demanada o no aporta la 
documentació que manca, se la tindrà per desestimada i s’arxivarà la sol·licitud sense cap 
més tràmit. 

Article 9. Acceptació 

Els destinataris de les subvencions aprovades hauran d’acceptar, de forma expressa, tot 
allò que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i aquestes 
bases de subvenció, mitjançant signatura annex 10, d’aquestes bases de subvenció.

CAPÍTOL III. RESOLUCIÓ DE SUBVENCIONS 

Article 10. Programes esportius a subvencionar  

La subvencions van adreçades a subvencionar els següents programes esportius: 
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a) Programa “Promoció de l’esport federat”

b) Programa “Promoció de l’activitat física i l’esport en sectors socials amb
característiques especials”

c) Programa “Promoció de l’esport d’alta competició”

Article 11. Procediment de la concessió 

El procediment de la concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de 
concurrència competitiva, i s’iniciarà d’ofici mitjançant convocatòria. 

Els ajuts regulats per aquestes bases tenen caràcter propi, voluntari i eventual, no generen 
cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent. 

Article 12. Instrucció i concessió 

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat i que 
estarà format per les següents persones: 

- L’alcalde/essa o persona en qui delegui. 

- El regidor/a d’Esports, o persona en qui delegui. 

- El secretari/a de la Corporació, o persona en qui delegui. 

- L’interventor/a, o persona en qui delegui. 

- El tècnic/a de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Vendrell. 

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o 
no esgotar el crèdit total previst, en el cas que les activitats a subvencionar no s’ajustin als 
objectius d’aquestes bases i/o al Pla Estratègic de subvencions de la Corporació. 

Article 13. Termini de resolució 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert. Es resoldrà en un únic acte administratiu. 

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de dos mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds i sempre 
condicionat a la correcta justificació de la subvenció concedida l’any anterior, si s’escau. 

Article 14. Publicitat de la resolució 

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
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Article 15. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 

Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució  de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari/ària, 
l’import, el termini de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos 
de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.

b) Quan el beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l’Ajuntament
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.

c) Quan el beneficiari/ària no hagi justificat la totalitat de l’import exigit a les bases.

Article 16. Programes de subvencions i  barems de les subvencions

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius: 

a) PROMOCIÓ DE L’ESPORT FEDERAT

Destinataris: 

 Esportistes que participin en competicions federades regulars

 Nens i nenes entre 4 i 15 anys

 Joves i adults a partir dels 16 anys

Objectius: 

 Consolidar la base esportiva federada de les entitats i associacions esportives

 Potenciar la pràctica esportiva de base, amb criteris educatius i formatius, a part dels
competitius.

 Efectuar 3 hores d’entrenament, com a mínim , a la setmana

 Fomentar la màxima participació de tots els esportistes inscrits en l’activitat

 Fomentar la pràctica esportiva saludable, educativa, amb valors cívics i socials,
fomentant la cohesió social i el joc net

 Consolidar els esportistes federats de més de 16 anys de les entitats i associacions
esportives

Tipus d’activitat: 

 Regular amb caràcter de temporada esportiva 

Barems: 

 Nombre de fitxes federades i/o consell esportiu (acreditades amb certificat d’aquests
dos organismes). El 20% de l’import de la partida pressupostària.

 Per les categories d’escola a sènior 1 punt 

 Per la categoria de veterans 0,5 punts 
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 Equips o grups d’esportistes individuals, que justifiquin la competició per equips, un
40% de l’import de la partida pressupostària.

 Per les categories d’escola a juvenil (4 a 18 anys)  1 punt per equip

 Per les categories sènior (més de 18 anys)  2 punts per equip 

 Per la categoria de veterans 0,25 punts per equip 

 Equips de jugadores femenines. El 10% de l’import de la partida pressupostària. En
el cas d’esports individuals es considerarà un equip cada 10  esportistes femenines.

 1 equip 0’5 punts 

 2 equips  1 punt 

 3 equips o més  2 punts 

 Per la valoració l’estructura. El 25% de l’import de la partida pressupostària.*

 Per tres categories 1 punt 

 Per quatre categories 2 punts 

 Per cinc categories 3 punts 

 Per sis categories 4 punts 

(*) Per obtenir puntuació en aquest apartat és imprescindible un mínim de 8 esportistes per categoria, o 
que la suma dels esportistes de la categoria superior o inferior que competeixin en la mateixa categoria 
facin un total de 8 esportistes. 

 Per la col·laboració de l’entitat en esdeveniments esportius organitzats per la
Regidoria d’Esports i/o per altres entitats esportives de la vila, durant la temporada
anterior. El 5% de l’import de la partida pressupostària. Per obtenir la puntuació l’entitat
haurà col·laborar amb un mínim de tres persones per acte.

 1 acte 1 punt 

 2 actes 2 punts 

 3 actes 3 punts 

 4 actes o més 4 punts 

 Per l’ús de les instal·lacions esportives de titularitat municipal

L’Ajuntament del Vendrell subvencionarà el 100% el cost de l’ús de les instal·lacions 
esportives municipals a les entitats que no disposin d’instal·lacions esportives pròpies, 
tenint en compte el següent criteri:  

 Per les categories d’escola a aleví: 3h/setmana d’entrenament, més partit
setmanal. (un mòdul de pista)
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 Per les categories de preinfantil a juvenil: 4,5h/setmana d’entrenament, més
partit setmanal (un mòdul de pista)

 Per la categoria sènior: 4,5h/setmana d’entrenament, més partit setmanal a
pista sencera.

La distribució dels mòduls es faran en base al volum de la demanda dels equips de les 
diferents disciplines esportives, les quals podran ser modificades per la Regidoria d’Esports 
amb l’objectiu de cobrir les necessitats de totes entitats esportives de la Vila, sense que 
l’antiguitat de l’entitat o la utilització de les pistes la temporada anterior suposi cap 
avantatge. 

b) PROMOCIÓ DE L’ESPORT D’ALTA COMPETICIÓ

Destinataris: 

 Esportistes individuals o equips sèniors del Vendrell.

Objectius: 

 Promoció de l’esport d’alta competició.

Requisits: 

 Cost de viatges i estades de campionats o lligues oficials, segons barems, sempre que
no siguin assumits per les respectives federacions.

Barems: 

Esport individual: 

 Per participació en campionats d’Espanya

 Màxim un 15% del cost dels esportistes i dos tècnics.

 Per participació en campionats internacionals

 Màxim un 30% del cost dels esportistes i dos tècnics.

Esports d’equip: 

 Per participació en les següents competicions:

 Màxima competició lliga de Catalunya   5.000€ 

 Competició lliga estatal 15.000€ 

 Màxima competició lliga estatal 25.000€ 

 Competició internacional   5.000€ 

c) PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT EN SECTORS SOCIALS AMB
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

Destinataris: 

 Les persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i amb malalties mentals,
bàsicament.
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Objectius: 

 Potenciar la pràctica esportiva amb la finalitat de millorar la qualitat de vida del
col·lectius en qüestió.

 Promoure l’activitat física com a eina d’integració i/o adaptació social.

Tipus d’activitat: 

 Regulars, amb caràcter continu i anual

Barems: 

 Nombre d’esportistes

 Per cada esportista .......... 1 punt

Article 17. Notificació 

La resolució de la subvenció es notificarà per escrit a l’entitat sol·licitant. 

Article 18. Acceptació de la subvenció 

Els beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, si en el termini 
màxim d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord no han enviat cap comunicat a 
l’Ajuntament, es donarà per acceptada la subvenció així com les condicions imposades a 
la concessió (annex 10).

Article 19. Mesures de difusió del finançament públic. 

Els beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament i de la 
Regidoria d’Esports en l’execució dels programes subvencionats, en tota la documentació 
impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. A l’annex 13 es relacionaran  tots 
els suports gràfics i audiovisuals on aparegui la imatge de l’Ajuntament i de la Regidoria 
d’Esports. 

Els recursos gràfics estaran a disposició dels beneficiaris en suport digital per a la correcta 
utilització de la imatge gràfica corporativa de l’Ajuntament del Vendrell i de la Regidoria 
d’Esports. 

CAPÍTOL IV. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

Article 20. Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció destinada a activitats de temporada s’efectuarà mitjançant 
bestretes de com a màxim el 80% de l’import de la subvenció, un cop dictada la resolució 
de concessió o denegació per l’òrgan competent i notificat a l’interessat/ada.  

El 20% restant de la subvenció es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi justificat 
correctament. 

Els pagaments es realitzaran a través de transferència bancària al compte corrent  de 
l’entitat, informat a la sol·licitud. 
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Article 21. Termini de Justificació de la Subvenció 

El període de presentació de la justificació s’inicia un cop rebuda la primera bestreta de la 
subvenció. Com a màxim s’establirà el mes d’octubre de l’any en curs per presentar la 
justificació. 

En cas de no presentar la corresponent justificació, l’Ajuntament del Vendrell no farà 
efectiu el 20% restant de la subvenció, i l’entitat no podrà demanar cap altra subvenció dins 
del mateix exercici.     

Article 22. Tramitació de la justificació 

L’entitat receptora de la subvenció resta obligada al compliment de l’obligació de 
justificar la quantitat percebuda en concepte de subvenció. A tal efecte haurà de presentar 
a l’Ajuntament del Vendrell la documentació següent: 

a) Formulari de justificació de la subvenció (annex 11.1)

b) Memòria econòmica: relació de factures en un full resum (annex 11.2), que
s’acompanyarà de l’original i la fotocòpia de les factures justificatives de les despeses
efectuades amb motiu de l’activitat objecte de subvenció, d’acord amb els següents
criteris:

Pel programa “Promoció de l’esport federat”, l’entitat haurà de justificar un 25% més
de la subvenció atorgada.

Pel programa “Promoció de l’activitat física i l’esport en sectors socials amb
característiques especials”, l’entitat haurà de justificar un 10% més de la subvenció
atorgada.

Pel programa “Promoció de l’esport d’alta competició”, l’entitat haurà de justificar
un 60% més de la subvenció atorgada.

 Les factures presentades hauran de reunir les característiques següents: 

 Aniran a nom de l’entitat beneficiària

 Faran referència a les despeses de funcionament generades per l’activitat
subvencionada.

 Estaran datades en les dates corresponents a la temporada o curs en què s’ha
dut a terme l’activitat subvencionada.

 Reuniran la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la normativa fiscal
(NIF i nom de l’entitat i del proveïdor, data, número de factura, quantia, concepte,
IVA, import total, etc.).

 Per a l’acceptació de les justificacions caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

 Han de ser documents originals o compulsats.

Així mateix la memòria econòmica inclourà el pressupost real de l’activitat objecte 
de la subvenció (annex 11.3).
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c) Memòria de difusió: un exemplar de tota la documentació i propaganda impresa
generada per l’activitat subvencionada, en la qual haurà de figurar la col·laboració de
l’Ajuntament del Vendrell i la Regidoria d’Esports en els termes que aquests creguin
oportú (annex 12).

Article 23. Deficiències en la justificació 

Si la documentació presentada per justificar la subvenció és incompleta o incorrecta, el 
servei gestor responsable requerirà al beneficiari per tal que faci la rectificació oportuna 
en el termini improrrogable de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la 
recepció del requeriment efectuat a tal efecte. La falta de justificació de les despeses o de 
la presentació de la documentació acreditativa, comportarà la revocació o reducció de la 
subvenció atorgada. 

En cas que el beneficiari no justifiqui adequadament la totalitat de l’import de la subvenció 
atorgada a data de 31 d’octubre de l’any en curs, es tramitarà d’ofici la seva reducció, o 
sol·licitud de devolució de la quantitat ja cobrada, en la mateixa proporció que hi hagi entre 
l’import que cal justificar i el justificat correctament. 

La Regidoria d’Esports podrà comprovar sempre, amb els procediments que consideri 
oportuns, l’adequada aplicació de les subvencions concedides a les finalitats per a les 
quals s’hauran atorgat. En cas de la no aplicació o l’aplicació inadequada d’una subvenció, 
la Regidoria d’Esports podrà instar la restitució del seu import pels procediments legals 
establerts. 

Article 24. Mesures de garantia 

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa, així com a la dels seus/ves 
beneficiaris/àries. 

CAPÍTOL V. COMPROMISOS 

Article 25. Obligacions de les entitats preceptores

Els perceptors de les subvencions atorgades hauran de: 

 Portar a terme l’activitat per a la qual ha estat concedida la subvenció.

 Estar al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

 No tenir deutes amb l’Ajuntament del Vendrell.

 Estan obligades a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que
realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, a més d’aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció
concedida.

 Acreditar el compliment dels requisits i aportar la documentació d’acord amb aquestes
Bases.
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 Justificar de manera adient les subvencions municipals concedides anteriorment i que
ja es trobin dins del termini d’obligació de justificació.

 Comunicar qualsevol alteració important del pressupost que es produeixi amb
posterioritat o, si escau, l’ anul·lació corresponent.

 Presentar a la Regidoria d’Esports els comptes de l’entitat i la liquidació del pressupost
objecte de la subvenció aprovats per l’assemblea de l’entitat.

 Estar inscrita al Registre Municipal d’Entitats amb les dades actualitzades.

 Fer constar en els materials de difusió i la publicitat escrita (pàgines web de l’entitat,
etc.) la frase “amb el suport de l’Ajuntament del Vendrell” amb els corresponents logos
de l’Ajuntament i de la Regidoria d’Esports. Les publicacions mencionades hauran de
ser revisades pel Servei d’Assessorament Lingüístic de l’Ajuntament del Vendrell abans
de fer-se públiques, i s’haurà de lliurar un exemplar abans de publicar-se.

L’ incompliment per part dels beneficiaris/àries d’alguna de les obligacions o condicions 
establertes en aquestes bases, portarà implícita la renúncia a la subvenció i es procedirà, 
d’ofici, a revocar-la. 

Article 26.  Seguiment, anul·lació, revisió i reintegrament 

L’òrgan competent podrà comprovar en qualsevol moment la destinació de la quantitat 
econòmica atorgada: tindrà, prèvia petició formal, accés a la comptabilitat de l’entitat que 
rebi l’ajut i podrà fer un estricte seguiment del projecte d’actuació o de les activitats objecte 
de la subvenció, de conformitat amb l’article 33 de la LGS. 

Article 27. Causes de reintegrament 

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la estarà obligat a reintegrar l’excés. 

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/a que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsit 
previstos en la normativa de la LGS. 

Es procedirà al reintegrament per part dels beneficiaris/àries de la totalitat o part de les 
quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament 
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 

Article 28. Obligats al reintegrament 

Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de 
persones beneficiàries. 

Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al 
compliment de les obligacions, adoptessin acord que fessin possibles els incompliments o 
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consentissin el que de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables, en tot cas, els 
administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les activitats. 

Quan del balanç econòmic presentat se’n desprengui que l’activitat subvencionada ha 
generat un superàvit d’explotació, la subvenció concedida es reduirà en el seu import fins a 
equilibrar les despeses i els ingressos, per tal que la subvenció no pugui convertir-se en un 
lucre injustificat. 

Article 29. Despeses subvencionables

Seran objecte de subvenció les despeses previstes dins de l’apartat següent: 

 Transport. 

 Allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin. 

 Lloguer d’instal·lacions esportives per poder portar a terme les activitats d’entrenament 
i competició. 

 Arbitratges que requereixi la competició. 

 Despeses de fitxes pagades a les federacions. 

 Despeses de gestió. 

 Pagament de tècnics esportius en situació legal, prèvia presentació del document 
contractual. 

 Participació en cursos de formació. 

 Material fungible esportiu. 

 Despeses de publicitat dirigides a la difusió de les activitats subvencionades 

Tots els conceptes hauran d’estar degudament acreditats amb la documentació pertinent. 

No podran ser objecte de subvenció i, per tant, no es consideraran com a despesa per 
justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 

 Festes o dinars dels membres de l’entitat. 

 Fitxatges o primes de jugadors. 

 Despeses de representació de càrrecs directius. 

 Sancions o multes federatives. 

 El cost d’utilització de les instal·lacions municipals. 

 Les que no estiguin directament relacionades amb el programa. 
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CAPÍTOL VI. INFRACCIONS, SANCIONS I RESPONSABILITATS 

Article 30. Infraccions i sancions administratives

Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i les 
omissions tipificades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, LGS, títol IV, articles del 52 al 
68. 

Article 31. Règim Jurídic supletori 

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són també d’aplicació el RD 
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, i altra legislació concordant.
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Sol·licitud de subvencions 

1. DADES DE L’ENTITAT

Entitat CIF 

Domicili social Localitat CP 

Domicili notificacions Localitat CP 

Telèfon Mòbil Fax 

Núm. Registre Municipal d’entitats Núm. Registre Secretaria General de l’Esport 

Correu electrònic WEB 

2. DADES REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT SOL·LICITANT

Nom i cognoms DNI/NIE 

Domicili Localitat 

CP Telèfon Mòbil Correu Electrònic 

3. DADES DE LA SUBVENCIÓ

TÍTOL PROGRAMA 

NOM DEL PROJECTE 

IMPORT SOL·LICITAT  EUROS 

Adjunto la documentació següent: 

 Declaració Secretari/ària que l’entitat no està inclosa en cap dels supòsits previstos en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions. (annex 8) 





Certificats de l’Agència Tributària i de la Seguretat Social, d’estar al corrent de les seves obligacions. 



Sol·licitud de transferència bancària (annex 9)

Altres (especificar) ___________________________________________________________________ 

El Vendrell, _____ de __________________ de ______. 

Signatura representant legal i Segell entitat 

D'acord amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades 
seran incloses en el fitxer corresponent automatitzat del Registre de documents de l'Ajuntament i/o Regidoria d’Esports pel seu tractament informàtic. 
Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant escrit presentat en Registre General de l'Ajuntament del Vendrell. Autoritzo a l'Ajuntament del Vendrell en l'àmbit de les seves competències, 
a fer ús de les dades personals facilitades per a la tramesa d'informació general o específica que pugui ser del meu interès. 

Annex 1
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Certificat del/de la secretari/a que acredita la representació legal 
del sol·licitant, l’acord de petició de la subvenció i sol·licituds / 
atorgament altres subvencions

Sr./a. ___________________________________________________ amb DNI/NIE __________________, 

en qualitat de SECRETARI/ÀRIA de l’entitat __________________________________________________ 

CERTIFICO: 

PRIMER.- Que segons consta en el llibre d’actes d’aquesta entitat, el/la Sr./a__________________________ 

____________________________________________ amb DNI/NIE _________________, ostenta el càrrec  

de _______________________ de l’entitat i està autoritzat/da per a sol·licitar subvencions i per a la signatura 
dels documents que se’n derivin d’aquestes.  

SEGON.- Que en reunió de la Junta Directiva de l’entitat que va tenir lloc el dia __________________ es va 

acordar, entre d’altres assumptes, els següents: 

1. Sol·licitar a l’Ajuntament del Vendrell la subvenció per a l’execució del projecte i l’import que s’indica:

2. Acceptar la normativa reguladora de la subvenció, i comprometre’s a fer constar, en la publicitat del
projecte, el logotip de l’Ajuntament del Vendrell, i de la Regidoria d’Esports així com la frase “Amb el
suport de l’Ajuntament del Vendrell” i a donar compliment a les condicions establertes en l’acord de

concessió.

TERCER.- Que l'Entitat en relació al projecte esmentat, 

 ha sol·licitat les subvencions i ajuts privats que queden reflectits al pressupost presentat sense que fins el
dia d’avui hagin comunicat el seu atorgament. 

 han estat atorgades fins el dia d’avui les subvencions que consten en el pressupost presentat amb els
imports que s'indiquen: 

 no ha sol·licitat cap altra subvenció.

Signatura del secretari/ària i segell de l’entitat 

Annex 2 
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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: 

Annex 3 
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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, material, recursos humans, desenvolupament de l’activitat) 

PARTICIPACIÓ: 
(Evolució, projecció, valoració tècnica descriviu un breu anàlisis de la vostra valoració) 

Annex 4 
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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 ______ 

(Signat) Sr./Sra.      , amb DNI/NIE ________________________ 

(Càrrec)_____________________________ 

Signatura representant legal i segell de l’entitat 

Annex 5 
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Registre d’esportistes 

Quadre resum per categories i equips 

EQUIP 
CATEGORIA 

FEDERAT / CEBP(1) ALTA COMPETICIÓ SOCIAL 

QUANTITAT 
ESPORTISTES 

QUANTITAT 
EQUIPS (2) 

QUANTITAT 
ESPORTISTES 

QUANTITAT 
EQUIPS (2) 

QUANTITAT 
ESPORTISTES 

QUANTITAT 
EQUIPS (2) 

ESCOLA 
M M M M M M 

F F F F F F 

PREBENJAMÍ 
M M M M M M 

F F F F F F 

BENJAMÍ 
M M M M M M 

F F F F F F 

ALEVÍ 
M M M M M M 

F F F F F F 

INFANTIL 
M M M M M M 

F F F F F F 

CADET 
M M M M M M 

F F F F F F 

JUVENIL / 
JÚNIOR 

M M M M M M 

F F F F F F 

SÈNIOR 
M M M M M M 

F F F F F F 

VETERANS 
M M M M M M 

F F F F F F 

TOTAL 

Tots els quadres hauran d’anar acompanyats d’un certificat de la federació i/o del Consell Esportiu que inclogui 
el nom i cognoms dels esportistes i la seva categoria. 

(1) En el registre d’esportistes que competeixen en les lligues de Consells Esportius no s’inclouran els nens/es que participen 
al programa d’Escoles Esportives. 

(2) En els esports individuals únicament es considerarà equip aquells que acreditin que competeixen com equip. 

El Vendrell , _______ de _______________________________de  _________ 

(Signat) Sr./Sra., _____________________________ amb DNI/NIE  ____________________ 

(Càrrec) ____________________________________ 

Signatura representant legal i segell de l’entitat 

Annex 6 
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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 ______

(Signat) Sr./Sra.      , amb DNI/NIE____________________ 

(Càrrec) ___________________ 

Signatura representant legal i segell de l’entitat 

Annex 7 



Declaració responsable 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DADES DE L’ENTITAT 

Nom de l’entitat:  NIF entitat: 

Nom i cognoms ___________________________________, amb DI _____________, càrrec _______________

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIÓ: 

veí/veïna de/d’ ____________________________, amb domicili a ____________________________________, 

núm. _________, escala _______, bloc _______, pis _______, porta ______, casa/portal ____, CP _________, 

telèfon ___________________________ i correu electrònic __________________________________________. 

Declaro sota la meva responsabilitat que l’entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, imposades 
per la legislació vigent segons estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, així com l’article 24 del Reglament de l’esmentada llei aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol.

Autoritzo a l’Ajuntament del Vendrell a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives al compliment d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, als efectes exclusius de comprovació del compliment dels requisits establerts per obtenir, 
percebre i mantenir la subvenció que es sol·licita. 

Declaro sota la meva responsabilitat  que l’entitat no està inclusa en cap dels supòsits previstos en l’article 
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que són els següents: 

REPRESENTANT (si s’escau):
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1. Poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les persones o entitats que estiguin en la
situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les que hi concorrin les circumstàncies previstes
a les bases reguladores i a la convocatòria.

2.No poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que regula aquesta
Llei les persones o les entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la
naturalesa de la subvenció ho exceptuï la normativa reguladora:

a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir
subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics,
tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades insolvents en qualsevol
procediment, estar declarades en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni, estar
subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol,
concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del
concurs.

c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarades culpables, a la resolució ferma de
qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.

d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin la
representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març,
reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de
qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, en els termes que estableixin aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes
matèries.
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e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament.

f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal.

g) No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es
determinin per reglament.

h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions
segons aquesta Llei o altres lleis que ho estableixin.

i) No poden accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes a l'article 11.3, paràgraf segon,
quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.

j) Les prohibicions d'obtenir subvencions també afecten les empreses de les quals, per raó de les
persones que les regeixen o altres circumstàncies, es pugui presumir que són continuació o que deriven,
per transformació, fusió o successió, d'altres empreses en què hagin concorregut aquelles.

3. En cap cas no poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que
regula aquesta Llei les associacions incurses en les causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6
de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
Tampoc no poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions respecte a
les quals s'hagi suspès el procediment administratiu d'inscripció perquè s'hi hagin trobat indicis racionals
d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre no hi
recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar la inscripció al registre
corresponent.

4. Les prohibicions que contenen els paràgrafs b, d, e, f, g, h, i i j de l'apartat 2 i l'apartat 3 d'aquest article
s'han d'apreciar de forma automàtica i subsistir mentre concorrin les circumstàncies que, en cada cas,
les determinin.

5. Les prohibicions que contenen els paràgrafs a i h de l'apartat 2 d'aquest article s'aprecien de manera
automàtica. L'abast de la prohibició és el que determini la sentència o resolució ferma. Si hi manca,
l'abast es fixa d'acord amb el procediment determinat per reglament, sense que pugui excedir cinc anys
en cas que la prohibició no derivi de sentència ferma.

6. L'apreciació i l'abast de la prohibició que conté el paràgraf c de l'apartat 2 d'aquest article es determina
d'acord amb el que estableix l'article 21, en relació amb l'article 20.c del text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2002, de 16 de juny.

7. La justificació per part de les persones o entitats de no estar incursos en les prohibicions per obtenir la
condició de beneficiari o entitat col·laboradora, assenyalades als apartats 2 i 3 d'aquest article, es pot fer
mitjançant testimoni judicial, certificats telemàtics o transmissions de dades, d'acord amb el que
estableix la normativa reglamentària que regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i
telemàtiques per l'Administració General de l'Estat o de les comunitats autònomes, o certificació
administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent,
pot ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa o un notari
públic.



El Vendrell, _______ d ________________ de _______ 

Declaro haver obtingut o sol·licitat subvencions que s’indiquen a continuació: 

Organisme on s'ha 
sol·licitat

Concepte Import sol·licitat Import obtingut

Signatura de la persona 
sol·licitant i segell de l'entitat

Declaro no haver obtingut d’altres subvencions, ajudes o ingressos que financin les activitats 
subvenciondes i compromís de comunicar a l’Ajuntament les que s’obtinguin en el futur, en el moment de la 
justificació de la subvenció atorgada

D'acord amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades 
seran incloses en el fitxer corresponent automatitzat del Registre de documents de l'Ajuntament i/o Regidoria d’Esports pel seu tractament informàtic. 
Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant escrit presentat en Registre General de l'Ajuntament del Vendrell. Autoritzo a l'Ajuntament del Vendrell en l'àmbit de les seves competències, 
a fer ús de les dades personals facilitades per a la tramesa d'informació general o específica que pugui ser del meu interès. 
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Alta/baixa dades bancàries 

Dades del/de la entitat beneficiària de la subvenció 

NIF Nom o denominació social 

Adreça 

Codi postal Població Telèfon 

Alta de dades bancàries (1) 

Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi 

IBAN 

Adreça 

Codi postal Població 

(1)Diligència de conformitat de l’entitat de crèdit (signat i segellat) 

Baixa de dades bancàries  
 Sol·licito que es donin de baixa les dades bancàries següents: 

Adreça 

Codi postal Població Telèfon 

Annex 9
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Acceptació subvencions esportives de l’Ajuntament del Vendrell 

1. DADES DE L’ENTITAT

Entitat 

Domicili social CIF 

Localitat CP 

Núm. Registre Municipal d’entitats Núm. Registre Secretaria General de l’Esport 

Telèfon Mòbil Fax 

Correu electrònic WEB 

2. DADES REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT

Nom i cognoms DNI/NIE 

Domicili Localitat 

CP Telèfon Mòbil Fax 

3. DADES DE LA SUBVENCIÓ

PROGRAMA 

TÍTOL DEL PROJECTE 

IMPORT SUBVENCIÓ ATORGADA 

IMPORT JUSTIFICAT 

D'acord amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades 
seran incloses en el fitxer corresponent automatitzat del Registre de documents de l'Ajuntament i/o Regidoria d’Esports pel seu tractament informàtic. 
Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant escrit presentat en Registre General de l'Ajuntament del Vendrell. Autoritzo a l'Ajuntament del Vendrell en l'àmbit de les seves competències, 
a fer ús de les dades personals facilitades per a la tramesa d'informació general o específica que pugui ser del meu interès. 

El Vendrell,  de  de _____ 

Signatura representant legal i segell de l’entitat 

Annex 10
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Justificació subvenció d’Esports 

1. DADES DE L’ENTITAT

Entitat 

Domicili social CIF 

Núm. Registre Municipal d’entitats Núm. Registre Secretaria General de l’Esport 

Localitat CP Núm. Registre entitats 

Telèfon Mòbil Fax 

Correu electrònic WEB 

2. DADES REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT

Nom i cognoms DNI/NIE 

Domicili Localitat 

CP Telèfon Mòbil Fax 

3. DADES DE LA SUBVENCIÓ

PROGRAMA 

TÍTOL DEL PROJECTE 

IMPORT SUBVENCIÓ ATORGADA 

IMPORT JUSTIFICAT 

Adjunto la documentació següent: 











Memòria econòmica i pressupost definitiu de l’activitat a subvencionar (annex 11.2 i 11.3)

Factures originals amb justificants de pagament i còpia pel seu acarament 

Declaració de la publicitat del finançament públic del projecte/activitat (annex 12)

Exemplars de la publicitat editada per l’entitat. 

Altres (especificar) ___________________________________________________________________ 

El Vendrell,  de  de ______ 

Signatura representant legal i segell de l’entitat 

D'acord amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades 
seran incloses en el fitxer corresponent automatitzat del Registre de documents de l'Ajuntament i/o Regidoria d’Esports pel seu tractament informàtic. 
Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant escrit presentat en Registre General de l'Ajuntament del Vendrell. Autoritzo a l'Ajuntament del Vendrell en l'àmbit de les seves competències, 
a fer ús de les dades personals facilitades per a la tramesa d'informació general o específica que pugui ser del meu interès. 

Annex 11.1
1/2
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4. DESPESES A JUSTIFICAR

NÚM. 
ORDRE 

PROVEÏDOR 
DATA EMISIÓ 

FACTURA 
IMPORT € TOTAL 

FACTURA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

TOTAL € 

 IMPORT TOTAL DESPESES JUSTIFICADES    € 

Que el projecte s’ha realitzat de conformitat amb les condicions imposades en la concessió i amb el projecte i el pressupost 
presentats, que s’adjuntaven a la sol·licitud de subvenció. 

La qual cosa certifico al Vendrell, ______  de  ________________  de ______ 

Signatura del secretari i segell de l’entitat 

Annex 11.2
2/2 
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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 _____ 

(Signat) Sr./Sra.      , amb DNI/NIE____________________ 

(Càrrec) ___________________ 

Signatura representant legal i segell de l’entitat 

Annex 11.3
3/3 
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Declaració de la publicitat del finançament públic del 
projecte/activitat
(ha de constar el logotip de l’Ajuntament, de la Regidoria d’Esports i la llegenda “amb el 
suport de l’Ajuntament del Vendrell”) 

Al Vendrell, en data                      el/la senyor/a     , amb DNI/NIE 

__________________________ actuant en nom i representació de  , amb CIF 

____________________, en qualitat de _____________________. 

DECLARO sota la meva responsabilitat que l’entitat que represento ha realitzat la documentació gràfica que s’assenyala, 

com a part de la publicitat per anunciar el projecte objecte de la subvenció que ara es justifica: 

1. Publicitat gràfica:

 Anuncis en premsa, revistes, etc. 

 Cartells, fulletons, díptics, programes, etc. 

 Altres 

2. Publicitat audiovisual:

 Edició de material audiovisual (CD, DVD, etc.) 

 Altres 

3. Material publicitari:

 Samarretes, gorres, etc. 

 Llibres, vídeos, etc. 

 Altres 

4. Publicitat estàtica:

 Tanques 

 Plaques 

 Altres 

Caldrà adjuntar un exemplar del suport on consti la publicitat (apartats 1 i 3) i/o una còpia del document audiovisual (apartat 
2) i/o fotografies (apartat 4).

El Vendrell,  de  de _______ 

Signatura representant legal i segell de l’entitat 

Annex 12
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Participació en esdeveniments esportius organitzats per la 
Regidoria d’Esports i/o altres entitats esportives de la Vila 

ACTIVITAT 
DATA 
INICI 

DATA 
 FINAL 

PARTICIPACIÓ 

ESPORTISTES VOLUNTÀRIS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

El Vendrell,  de  de ________ 

Signatura representant legal i segell de l’entitat 

Annex 13
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