
MODEL 1: MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT

1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Any de la convocatòria

Regidoria/Servei 

Nom del projecte ESDEVENIMENTS ESPORTIUS PUNTUALS

2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA

Nom o raó social

Domicili CIF/NIF

Localitat CP

Correu electrònic Telèfon

Nom i cognoms de qui subscriu CIF/NIF

Càrrec Telèfon

Correu electrònic 

3. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
(*) documentació obligatòria 
(marcar amb “X” la documentació que es presenta.)

 MODEL 1: Memòria de l'activitat (*)
 Document acreditatiu d'estar inscrits al registre de clubs, associacions i entitats esportives de 

Catalunya (*) 
 Fotocòpia del DNI del / de la representant (*)
 Fotocòpia NIF de l'entitat (*)
 Poders de representació de l'entitat (*)
 Estatuts de l'entitat o declaració responsable de que els estatuts no han estat modificats, respecte

als que consten al registre municipal d'entitats. (*)
 MODEL 2: declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la seguretat social. (*)
 MODEL 3: declaració responsable de concurrència (*)
 MODEL 4: document de dades bancàries amb conformitat per part de l'entitat bancària (*) 
 Relació de despeses justificatives: factures amb justificant de la transferència bancària, rebut 

justificatiu del pagament si s'ha pagat amb targeta, o rebut signat i amb el segell del comerç si s'ha 
pagat en efectiu. (En cas de no presentar-se en aquest moment, caldrà presentar-se, en tot cas, com a 
molt tard el 28 de juny de 2019).

 Documents  justificatius  de  les  dades  del  projecte  descrites,  segons  les  indicacions  que
s'especifiquen a les bases de la convocatòria

4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE O LES ACTIVITATS REALITZADES
(descripció i objectius de l'activitat)



5. RAÓ I OBJECTIU DE L'ESDEVENIMENT
(*) caldrà argumentar si correspon

Raó i objectiu 
(marcar amb una “X” aquells objectius que correspongui)
(espai en blanc, argumentació)

Afavoreix la integració social i procura atendre els diferents grups de població (*)

Aten a la igualtat de gènere (*)

Aten a la diversitat i/o les relacions intergeneracionals (*)

Promou la solidaritat entre els participants així com altres grups i col·lectius (*)

Promou el respecte al medi ambient (*)

6. DETALL DELS PARTICIPANTS 
(*) caldrà presentar documentació acreditativa

Número de participants a l'esdeveniment (*):
(marcar amb una “X” aquells objectius que correspongui)

De 0 a 25 participants

De 26 a 50 participants

De 51 a 100 participants

Més de 100 participants

7. ALTRES ASPECTES DE L'ESDEVENIMENT 

L'AJUNTAMENT COL·LABORA AMB:
(marcar amb una “X” aquells objectius que correspongui)

Gestió d'entarimats i megafonia

Gestió de trofeus i medalles

Gestió de sanitaris

Gestió de servei ambulància

Gestió per la compra d'altre material

Gestió i reserva d'ús d'instal·lacions

DIFUSIÓ DEL NOM DE LA VILA
(*) caldrà presentar documentació acreditativa

L'esdeveniment  realitzat  potencia el  coneixement  extern i  la  imatge de Sant Sadurní  d'Anoia
(premsa i/o radio) (*)

TRADICIÓ ESPORTIVA DE L'ESDEVENIMENT
(marcar amb una “X” aquells objectius que correspongui)

Per esdeveniments que compten amb 5 o més edicions 

Per esdeveniments que compten amb 10 o més edicions 



8.  PRESSUPOST DE L'ACTIVITAT

PREVISIÓ INGRESOS PREVISIÓ DESPESES

Quotes € Contractació empresa externa €

Aportacions privades € Personal/monitoratge €

Aportació Ajuntament € Despeses federació €

€ Despeses indirectes €

Altres € Altres €

TOTAL € TOTAL €

........................................................................................................., ......  de ......................... de 20......

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant legal i segell de l’entitat
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