
   

 
 

 

Sol·licitud de subvencions clubs i associacions esportives per a la 
promoció esportiva de l’Ajuntament del Vendrell 

 
1. DADES DEL SOL·LICITANT 
Nom o raó social  CIF/NIF  

Domicili   Localitat  CP  

Telèfon  Mòbil  Fax  

Núm. Registre Municipal d’Entitats  *Núm. Registre Consell Català de l’Esport  

Correu electrònic  WEB  
 

2. DADES REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT  
Nom i cognoms   CIF/NIF  

Domicili  Localitat  

CP  Telèfon  Mòbil  Correu Electrònic  
 

* Únicament en el cas de persones jurídiques. 

 
3. DADES DE LA SUBVENCIÓ 

TÍTOL SUBVENCIÓ   
NOM DEL PROGRAMA  

IMPORT SOL·LICITAT                                                                                                                                                         

 
Adjunto la documentació següent: 
q Annex 1 Sol·licitud de subvenció  
q Annex 2 Certificat de representació legal del sol·licitant  
q Annex 3 Memòria d’actuació i memòria econòmica de la sol·licitud  
q Annex 4 Declaració responsable  
q Annex 5 Certificat de fer-se càrrec de la despesa no subvencionada  
q Annex 6 Autorització d’obtenció de dades  
q Annex 7 Alta/Baixa de dades bancàries  
q Annex 8 Certificat de delictes sexuals 
q Annex 9 Relació de la participació dels esdeveniments esportius organitzats per la Regidoria d’Esports  
 

 

El Vendrell, _____ de __________________ de 2 _____. 

 

 

Signatura de la persona sol·licitant 

I segell de l’entitat 

            
                        Annex 1 
 

 
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. 

 
 



   

 

 

Certificat del/de la secretari/a que acredita la re presentació 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 programa i l’import que s’indica. 

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

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

�  ha sol·licitat ales 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. 
 
 
 
El Vendrell,  _____ de __________________ de 2 _____. 

 

 

Signatura de la persona sol·licitant 

I segell de l’entitat 

 

                   

 
 
                          
                  Annex 2 
             
 
 
 
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. 

 
 
 



   

 
 

 

 
MEMÒRIA D’ACTUACIÓ I MEMÒRIA ECONÒMICA  DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL 
ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ 

 
1. DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom o raó social  CIF/NIF  

Domicili   Localitat  CP  

Telèfon  Mòbil  Fax  

Núm. Registre Municipal d’Entitats  *Núm. Registre Consell Català de l’Esport  

Correu electrònic  WEB  

TÍTOL SUBVENCIÓ   
NOM DEL PROGRAMA  

 
2. MEMÒRIA D’ACTUACIÓ SOL·LICITUD 
 

2.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITITATS PREVISTES  DURANT LA       
TEMPORADA ESPORTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. OBJECTIUS I RESULTATS QUE ES PRETENEN ASSOLIR 



   

 
 

 

2.4. RESUM D’ESPORTISTES QUE PARTICIPEN AL PROGRAMA PER 
CATEGORIES  I EQUIPS 
 
Per tal de disposar dels esportistes que participen a cada programa s’haurà emplenar el 
quadre resum d’esportistes, així com una fitxa per cadascun dels equips que participen al 
programa. 
 
En el cas de la justificació del programa d’esport escolar s’haurà d’adjuntar la relació de 
trobades anuals, així com la publicitat que l’entitat ha realitzat per afavorir la participació dels 
esportistes. 

 
 

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       

 
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. 

 



   

 
 

 

Fitxa de registre d’esportistes i equips 

DADES DE L'ENTITAT ESPORTIVA 
ENTITAT ESPORTIVA:  CODI REGISTRE MUNICIPAL: CODI REGISTRE CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT: 

TELEFON: FAX: INGRÉS TOTAL ACTIVITAT:  NOIS: NOIES: 

PROGRAMA: CORREU ELECTRÒNIC ENTITAT/WEB/BLOC: 

DADES DE L’ENTRENADOR/A 
NOM I COGNOMS: TELÈFON: 

TITULACIÓ:  CORREU ELECTRÒNIC: 

DADES DE L'EQUIP O GRUP EN ELS ESPORTS INDIVIDUALS                                                                                       CATEGORIA: 

 NOM NEN/NENA PCEE - 
JEEC 

PARTICIPANTS DIES SETMANA 
HORARI

  
PREU 
ANUAL INSTAL·LACIÓ DATA 

INICI 

DATA 
FINAL 

PREVISTA 

MONITOR/A 

NOIS NOIES TOTAL DL.,DT.,DC.,DJ.,DV.,DS.,DG. NOM CONTRACTE 
LABORAL 

CONTRACTE 
VOLUNTARI 

1                              

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

12                             

13               

14               

15               
OBSERVACIONS: 

 
1. S’ha d’aportar original o còpia acarada de la titulació del monitor/a                                                            
2. 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. 



   

 
 

 

RELACIÓ DE TROBADES ANUALS AMB EL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR 
 

1a TROBADA 
 
Data: Hora: 

Lloc: 

 
2a TROBADA 
Data: Hora: 

Lloc: 

 
3a TROBADA 
Data: Hora: 

Lloc: 

 
 



   

 
 

 

3. MEMÒRIA ECONÒMICA SOL·LICITUD 
 

 
3.1. PRESSUPOST PROGRAMA 
 
Tots els sol·licitants hauran de presentar el pressupost del programa pel qual es sol·licita 
subvenció 
 
INGRESSOS Import euros DESPESES Import euros 
Recursos propis:  Personal propi:  
Quotes socis   Salaris   
Quotes esportistes  Seguretat Social   
Vendes de productes o serveis  Dietes i desplaçaments  
Altres    
  Material administració  
Patrocinadors privats:  Papereria  
  Telèfon  
    
    
    
    
    
Subvencions públiques  Altres despeses  
  Serveis professionals  
  Transports  
  Assegurances   
Altres ingressos  Publicitat i propaganda   
Aportació de l’entitat per 
equilibrar explotació 

 Despeses federatives  

  Trofeus  
  Material esportiu  
    
    
    
    
Subtotal ingressos   Subtotal despeses  
Subvenció sol·licitada 
 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 2_____. 

 

Signatura de la persona sol·licitant 

I segell de l’entitat 

Annex 3 
 

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. 



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: 

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.

REPRESENTANT (si s’escau):



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

E
xe

m
pl

ar
 p

er
 a

 l’
A

dm
in

is
tra

ci
ó 

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

Annex 4

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. 



        

 

 

 

 
 
Declaració del/de la president/a que acredita el co mpromís de complir el 
conjunt de condicions i càrregues de la subvenció  

 
 
 
 
Sr./a . ____________________________________________________________________  amb DNI/NIE  _________________________ 
 
 
en qualitat de PRESIDENT/A de l’entitat  ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
DECLARO: 
 
 
Que l’entitat es farà càrrec de la despesa no subvencionada corresponent al  programa a subvencionar, i  de disposar dels mitjans 
econòmics suficients per a fer-ho. 
 
 
 

 

El Vendrell,  _____ de __________________ de 2 _____. 

 

 

Signatura de la persona sol·licitant 

I segell de l’entitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

                 

 

                 

                Annex 5  

 

 

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.       



Autorització d’obtenció de dades per procediments electrònics per 
a la sol·licitud de subvencions i ajuts (actuals i futurs) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________________________________, amb DI ________________, 

En nom propi. 

En representació de: 

________________________________________________________, amb DI ________________, 

veí/veïna d ___________________________, amb domicili a ______________________________  

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

telèfons ___________________ i correu electrònic ______________________________________, 

Autoritzo: 

A l’Ajuntament del Vendrell a l’obtenció per mitjans electrònics de les dades següents: 

Comprovació amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de 

la Seguretat Social (TGSS) d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 

El Vendrell, dia  ______ d ___________________ de __________ 

Signatura 

AJUNTAMENT DEL VENDRELL 

La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, o en aplicació del què disposa 
la Llei 11/2007, de 22 de juny, pel que es permet, prèvia autorització de l’interessat, la cessió de dades entre 
administracions públiques per al desenvolupament de les seves competències. 

D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, els sotasignats autoritzen expressament a l’Ajuntament del Vendrell al tractament de les 
dades personals demanades a través d’aquest i la seva documentació annexa, com també de les que aquestes generin, incloent-hi 
especialment les dades que el sol·licitant ha autoritzat a aquesta administració a obtenir d’altres administracions públiques, les quals 
s’incorporaran a un fitxer propietat de l’Ajuntament del Vendrell, la finalitat del qual és la gestió de sol·licituds de subvencions i ajuts que atorga 
l’Ajuntament del Vendrell. 

DADES SOL·LICITANT: 

Annex 6



   

 

 

 

 
 

 
Alta/baixa dades bancàries 

 
 

Dades del sol·licitant 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 7

                             
 
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. 

 



   

 

 

 
 

Certificat del/de la secretari/a que acredita que disposa dels certificats 
negatius de delictes sexuals de totes les persones que realitzin activitats 
que impliquin contacte habitual amb menors 
 
 
 
 
 
Sr./a .  ___________________________________________________   amb DNI/NIE  _________________________________________ 
 
 
en qualitat de SECRETARI/ÀRIA de l’entitat   __________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
CERTIFICO: 
 
 
Que l’entitat té al seu abast els certificats d’antecedents de delictes sexuals dels monitors que participen al programa subvencionat, 
complint així l’exigència de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per  Llei 26/2015, de 28 
de juliol de modificació del sistema de protecció a la  infància i a l’adolescència. 
 
 
 
 
 
El Vendrell,  _____ de  __________________ de 2 _____. 

 

 

Signatura de la persona sol·licitant 

I segell de l’entitat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
      
 
                Annex 8 
 
 
 
 
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.     
   



   

 

 

 

Relació dels esdeveniments esportius organitzats pe r la Regidoria 
d’Esports o altres entitats esportives en les que h an participat 
 
 

PARTICIPACIÓ 
ACTIVITAT DATA  

INICI 
DATA 
 FINAL ESPORTISTES VOLUNTÀRIS 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

 
 
El Vendrell,  _____ de __________________ de 2 _____. 

 

Signatura de la persona sol·licitant 

I segell de l’entitat 
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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. 

            



   

 

 

 

Acceptació subvencions esportives de l’Ajuntament d el Vendrell 
 
 
1. DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom o raó social  CIF/NIF  

Domicili  Localitat  CP  

Telèfon   Mòbil  Fax  

Núm. Registre Municipal d’Entitats  *Núm. Registre Consell Català de l’Esport  

Correu electrònic   WEB  

 

2. DADES REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT  

Nom i cognoms   DNI/NIE  

Domicili  Localitat  

CP  Telèfon   Mòbil  Fax  

 

*Únicament en el cas de persones jurídiques. 

 

3. DADES DE LA SUBVENCIÓ 

TÍTOL SUBVENCIÓ   

NOM DEL PROGRAMA  

IMPORT SUBVENCIÓ ATORGADA  

IMPORT   A  JUSTIFICAR   

 

 

 

El Vendrell,  _____ de __________________ de 2 _____. 

 

 

Signatura de la persona sol·licitant 

I segell de l’entitat 
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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.  

 
  



   

 
 

Justificació subvenció d’Esports 
 
1. DADES DEL SOL·LICITANT 
Nom o raó social   CIF/NIF  

Domicili  Localitat  CP  

Telèfon   Mòbil  Fax  

Núm. Registre Municipal d’Entitats  *Núm. Registre Consell Català de l’Esport  

Correu electrònic   WEB  

 

2. DADES REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT  
Nom i cognoms   DNI/NIE  

Domicili  Localitat  

CP  Telèfon   Mòbil  Correu Electrònic  
 

* Únicament en el cas de persones jurídiques. 
 

 

3. DADES DE LA SUBVENCIÓ 
TÍTOL SUBVENCIÓ   

NOM DEL PROGRAMA  

IMPORT SUBVENCIÓ ATORGADA  

IMPORT JUSTIFICAT   

 
Adjunto la documentació següent: 
 
q Annex 12 Memòria d’actuació i memòria econòmica de la justificació 
q Annex 13 Memòria de difusió  
q Altres (especificar) ___________________________________________________________________ 

 

 

El Vendrell,  _____ de __________________ de 2 _____. 

 

 

Signatura de la persona sol·licitant 

I segell de l’entitat 
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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.  
 

 
             



     

 
 

 

 
 
MEMÒRIA D’ACTUACIÓ I MEMÒRIA ECONÒMICA JUSTIFICATIVA DE 
L’ACTIVITAT  SUBVENCIONADA 

 
 

1. DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom o raó social  CIF/NIF  

Domicili   Localitat  CP  

Telèfon  Mòbil  Fax  

Núm. Registre Municipal d’Entitats  *Núm. Registre Consell Català de l’Esport  

Correu electrònic  WEB  

TÍTOL SUBVENCIÓ   
NOM DEL PROGRAMA  

 
2. MEMÒRIA D’ACTUACIÓ JUSTIFICATIVA 
 
2.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITITATS  REALITZADES DURANT LA TEMPORADA ESPORTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. OBJECTIUS ASSOLITS I JUSTIFICAR ELS NO ASSOLITS



     

 
 

 

3. MEMÒRIA ECONÒMICA JUSTIFICATIVA 
 

 
3.1. EXPLOTACIÓ PROGRAMA 
 
Tots els sol·licitants hauran de presentar l’explotació real del programa que ha estat subvencionada i 
justificar les desviacions que s’han produït en relació amb el pressupost presentat a la sol·licitud 
 
Les persones jurídiques hauran de presentar junt amb aquesta memòria l’acta d’aprovació de 
l’assemblea del pressupost anual i del tancament de comptes anuals. 
 
 
INGRESSOS Import euros DESPESES Import euros 
Recursos propis:  Personal propi:  
Quotes socis   Salaris   
Quotes esportistes  Seguretat Social   
Vendes de productes o serveis  Dietes i desplaçaments  
Altres    
  Material administració  
Patrocinadors privats:  Papereria  
  Telèfon  
    
    
    
    
    
Subvencions públiques  Altres despeses  
  Serveis professionals  
  Transports  
  Assegurances   
Altres ingressos  Publicitat i propaganda   
Aportació de l’entitat per 
equilibrar explotació 

 Despeses federatives  

  Trofeus  
  Material esportiu  
    
    
    
    
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 

 

 
3.2. RELACIÓ DE DESPESES JUSTIFICADES 
 
Tots els sol·licitants hauran de relacionar  en aquest document les factures amb les que justifiquen la 
subvenció atorgada i hauran d’adjuntar les factures i els comprovants de pagament 
 
 

NÚM. 
ORDRE PROVEÏDOR DATA EMISIÓ 

FACTURA 
IMPORT € TOTAL 

FACTURA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13 
    

14    

15    

16    

17    

18    



     

 
 

 

19    

20    

21 
    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

TOTAL € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 

 

3.2. RELACIÓ D’INGRESSOS JUSTIFICATS 
 
Tots els sol·licitants de subvenció pel programa de promoció de l’esport mitjançant escoles esportives 
hauran de relacionar  en aquest document  la relació d’ingressos per equip o grup  d’esportistes en 
els esports individuals. Així mateix a aquesta relació s’haurà d’adjuntar el full d’inscripció de 
l’esportista i el comprovant de cobrament. 
  

NÚM. 
ORDRE CONCEPTE DATA EMISIÓ 

REBUT/FACTURA 
IMPORT € TOTAL 
REBUT/FACTURA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

TOTAL € 

 
 
El Vendrell,  ____, de _______________ de 2 _____ 
 
 
Signatura de la persona sol·licitant 
I segell de l’entitat 
 
 

Annex 12 
 
 
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. 



   

 

 

 

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:”) 
 

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 programa 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 2 _____. 

 

 

Signatura de la persona sol·licitant 

I segell de l’entitat 

 

            Annex  13 

              

 

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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