
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ – ACTIVITATS ESPORTIVES
Esdeveniments esportius puntuals

DADES GENERALS DE LA SUBVENCIÓ

Any de la convocatòria: 2018
Servei que gestiona la subvenció: ESPORTS

Nom del projecte:

DADES DEL BENEFICIARI

Nom o raó social:
CIF/NIF:
Domicili: 
Població i codi postal: 
Telèfon/s: 
Correu electrònic: 

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i cognoms:
NIF:
Domicili: 
Població i codi postal: 
Telèfon/s: 
Correu electrònic: 
En qualitat de:

Breu descripció del projecte/activitat:

DADES TÈCNIQUES DEL PROJECTE / ACTIVITAT (tota la informació que es descriu 
en aquesta sol·licitud ha de quedar reflectida en la documentació justificativa per tal 
de poder ser valorada) 



Objectius del projecte/activitat:

Número de participants en l'esdeveniment:

Raó i objectiu de l'esdeveniment (si correspon):

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

Es fa una especial difusió del nom de la Vila?

Tradició esportiva de l'esdeveniment

5 o més edicions
10 o més edicions

PREVISIÓ D'INGRESSOS

Quotes €
Aportacions privades €
Aportació de l'Ajuntament €
Altres €

DADES ECONÒMIQUES DEL PROJECTE / ACTIVITAT (tota la informació que es 
descriu en aquesta sol·licitud ha de quedar reflectida amb la corresponent 
documentació justificativa per tal de poder ser valorada) 



PREVISIÓ DE DESPESES

Contractació empresa externa €
Personal/monitoratge €
Despeses de federació €
Despeses indirectes €
Altres €

Altres ingressos / despeses a considerar:

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

FOTOCÒPIA DEL DNI DEL / DE LA REPRESENTANT

FOTOCÒPIA NIF DE L'ENTITAT

PODERS DE REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT

DECLARACIÓ RESPONSABLE:

El sol·licitant, declara sota la seva responsabilitat:

No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

Trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.

DOCUMENT ACREDITATIU D'ESTAR INSCRITS AL REGISTRE DE CLUBS, ASSOCIACIONS I 
ENTITATS ESPORTIVES DE CATALUNYA

ESTATUTS DE L'ENTITAT O DECLARACIÓ RESPONSABLE DE QUE ELS ESTATUTS NO HAN 
ESTAT MODIFICATS, RESPECTE ALS QUE CONSTEN AL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS.
DOCUMENT ACREDITATIU D'ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL O AUTORITZACIÓ A L'AJUNTAMENT (SEGONS MODEL)
DOCUMENT DADES BANCÀRIES AMB CONFORMITAT PER PART DE L'ENTITAT BANCÀRIA (SEGONS 
MODEL)
DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DE LES DADES DEL PROJECTE DESCRITES ANTERIORMENT, 
SEGONS LES INDICACIONS QUE S'ESPECIFIQUEN A LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Que el beneficiari al qual representa reuneix els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 18 
de novembre, General de Subvencions, i que són els següents:

No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajut 
públics.
No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment, haver-se declarat 
en concurs, estar subjecta a intervenció judicial o haver estat inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense que hagi 
finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.

No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte 
celebrat amb l’Administració.
No trobar-se la persona física, els/les administradors/es de les societats mercantils o aquells que tinguin la representació 
legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes 
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs 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 Publiques, o tractar-se de qualsevol dels 
càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a 
la mateixa o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.

Trobar-se 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 reglamentàriament.



3. Que es compromet a complir les condicions establertes a les Bases de la convocatòria.

I per a que així consti, signo la present a Sant Sadurní d'Anoia, a         de                  de 

Signatura del sol·licitant o representant legal i segell de l'entitat (si s'escau)

No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons 
aquesta llei o la Llei General Tributària.

Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General de Subvencions (entitats sense 
personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en cap dels supòsits relacionats a les lletres a) a h).

Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes  de prohibició previstes als apartats 5 i 6 de l’article 4 de 
la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació.
Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu d’inscripció per trobar-se indicis racionals 
d’il·licitud penal, en aplicació del disposat en l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma, 
en virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre. 

Les prohibicions d’obtenir subvencions també afectaran a les empreses que siguin continuació o es derivin, per 
transformació, fusió o successió, d’altres empreses que hagin estat objecte de les esmentades prohibicions.

2. Que el beneficiari al qual representa no ha sol·licitat ni preveu sol·licitar subvenció per al mateix projecte a 
altres Administracions Públiques o entitats privades. Del contrari, caldrà anomenar-ho explícitament dina la 
memòria econòmica del projecte tant en el moment de la sol·licitud com en el de la justificació.
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