
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS 

ESPORTIVES PER LA TEMPORADA 20 / 20 

Dades de l’entitat: 

Entitat 

Domicili Social 

Núm. Registre mpal. entitat Telèfon Mòbil Fax 

Correu electrònic Web 

Dades bancàries 

Dades del/de la representant legal de l’entitat/persona sol·licitant: 

Nom i cognoms DNI 

Domicili Localitat CP 

Telèfon Mòbil Correu electrònic 

Actuant com a: 

     Representant d’una entitat, club o associació sense ànim de lucre 

     Esportista individual no professional. 

Documents que cal aportar: 

Annex 1: Relació de junta directiva Annex 2: Pressupost previst 
Annex 3: Volum de participació Annex 4: Qualific. tècnica monitoratge i entrenadors/es 
Annex 5: Categoria equips Annex 6: Àmbit de competició 
Annex 7: Declaració de documentació ja presentada 

Documents que cal aportar: (si no s’han presentat anteriorment) 

Fotocòpia actual del CIF de l’entitat o DNI/NIE/Passaport en cas d’esportista individual 

Fotocòpia DNI/NIE/Passaport del/de la representant legal. 

Fotocòpia actualitzada de l’escriptura de constitució o estatuts. 

Fotocòpia actualitzada de la documentació acreditativa de la representació. 

Model 31 de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar corresponent a “Alta o modificació de dades bancàries 

per a creditors/es”. * 

* En cas que la persona titular del compte corrent no sigui la de l’entitat o esportista sol·licitant, és necessària 

la presentació d’un acord de junta que certifiqui l’acord d’utilitzar el compte d’un altra persona titular, 

especificant-ne el número de compte, el nom i cognoms i DNI/NIE/Passaport del/de la titular. També caldrà 

una autorització expressa a favor de l’Ajuntament a fer-ne els ingressos corresponents a l’ajut sol·licitat en el 

compte esmentat. 

A LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR 
INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar 
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 



Declaro 

1. Que, mitjançant aquest escrit, formulo sol·licitud de subvenció destinada a (descripció de l’activitat)

_ _ _ 

_ _ _ , 

durant el període comprès entre el _ _ i el . 

2. Que, amb aquesta mateixa finalitat/concepte , l’entitat    SI  NO ha obtingut cap altre 
subvenció o ajut.
En el primer supòsit: import atorgat: ________________ €; Entitat atorgant: 

import atorgat: _ €; Entitat atorgant ___________ 

3. Que adquireix el compromís de comunicar a l’Ajuntament tots aquells altres ajuts o subvencions que
s’obtingui en un futur.

4. Que el pressupost total de les activitats per a les quals es demana la subvenció és de € 

que representa el _ % sobre el pressupost total de l’activitat. 

5. Que adquireix el compromís de difondre, en cas de rebre la subvenció, que l’activitat ha estat

subvencionada i hi col·labora l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar mitjançant la col·locació del logotip que determini
aquest ajuntament, així com acreditar-la amb la corresponent justificació.

6. Que: l’entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
no es tributa a hisenda ni es cotitza en el règim de la Seguretat Social 

7. Que:      es pertany a un club esportiu  no es pertany a cap club esportiu (esportista individual) 

8. Que: (en cas d’esportista individual)

   Sí sóc un esportista professional  No sóc un esportista professional 

9. Que l’entitat, club o associació, té assegurats/des tots els/les esportistes i conforme no es permetrà
que cap esportista incompleixi aquest requisit. Així com, en el cas d’esportista individual.

10. Que sóc coneixedor/a de que la presentació d’aquesta sol·licitud implica l’acceptació de les bases.

11. Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la
realitat.

12. Que sóc coneixedor/a que l’ajut atorgat es farà públic al portal de transparència i es notificarà al
Ministeri d’Hisenda.

13. Que vull rebre informació relacionada amb aquesta sol·licitud a través del

     Telèfon mòbil    Correu electrònic 

14. Que l’Entitat/Club/Associació  coneix el contingut del Pla Local d’Igualtat Municipal aprovat  i que aplicarà
íntegrament el seu contingut a l’activitat pròpia de l’Entitat/Club/Associació i vetllarà perquè totes les persones
participants de l’activitat, l’apliquin.

Vilobí d’Onyar, de/d’ de 20_ . 

Signatura de la persona que sol·licita l’ajuda Segell de l’Entitat/Club/Associació, 



A 
IN 
co 
ca 

LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR 
FORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar nstància 
jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i ncel·lació 
adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 

A LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR 
INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar 
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 

Annex 1: RELACIÓ DE JUNTA DIRECTIVA 

MEMBRES DE LA JUNTA 

President/a DNI Telèfon 

Vicepresident/a DNI Telèfon 

Secretari/a DNI Telèfon 

Tresorer/a DNI Telèfon 

Vocal DNI Telèfon 

Vocal DNI Telèfon 

Vocal DNI Telèfon 

Vocal DNI Telèfon 

Vocal DNI Telèfon 

Vocal DNI Telèfon 

Vocal DNI Telèfon 

Vocal DNI Telèfon 

En els supòsits que l’entitat esportiva hagi modificat els seus estatuts caldrà presentar-ne fotocòpia. 

Vilobí d’Onyar, de/d’ ________________________ de 20_ . 

Signatura representant legal, Segell de l’Entitat/Club/Associació,



A LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR 
INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar 
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 

Annex 2: PRESSUPOST PREVIST 

BALANÇ PROVISIONAL D’INGRESSOS I DESPESES DETALLAT DE LA 

TEMPORADA 

ENTITAT CIF 

INGRESSOS DESPESES 

Recursos propis Personal propi 

Quotes socis Salaris/sous/dietes 

Quotes esportistes Altre tipus de remuneració 

Loteria, rifes...   Seguretat social 

Patrocinadors/es privats/des Despeses Competició 

Fitxes/inscripcions 

Arbitratges 

Altres 

Desplaçaments 

Roba 

Subvencions públiques Material fungible 

Trofeus 

Altres ingressos Altres despeses 

TOTAL INGRESSOS TOTAL DESPESES 

Vilobí d’Onyar, de/d’ ________________________ de 20_ . 

Signat: Sr/a __________________________________ , amb DNI 

càrrec  ______________________________________ 
Signatura, 

Subvenció que es sol·licita 



A 
IN 
co 
ca 

LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR 
FORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar nstància 
jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i ncel·lació 
adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 

A LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR 
INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar 
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 

 

Annex 3: VOLUM DE PARTICIPACIÓ 
 
 

ENTITAT Llicències esportives  

TOTAL 
EQUIPS Base Adults 

 E NE E NE E NE 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL       

 
EXEMPLE 

 

ENTITAT Llicències esportives  

TOTAL 
EQUIPS Base Adults 

 E* NE* E* NE* E* NE* 

Benjamí Masculí B 13 2 1 1 14 2 

Juvenil Femení A - - 10 10 10 10 

Sènior Masculí A 17 . . 3 17 3 

TOTAL 30 2 11 14 41 15 

*E - persones empadronades  *NE - persones no empadronades 
 

 
Vilobí d’Onyar,  de/d’ ________________________ de 20_ . 

 

Signatura representant legal, Segell de l’Entitat/Club/Associació,



A LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR 
INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar 
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 

 

Annex 4: QUALIFICACIÓ TÈCNICA DE MONITORS I ENTRENADORS 

 
 

ENTITAT Monitoratge i personal tècnic 

EQUIPS 
Monitor/a 

no titulat/da 

Monitor/a 
1er Nivell 

Tècnic/a  
2on Nivell 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL    

 
 

EXEMPLE 

 

ENTITAT Monitoratge i personal tècnic 

EQUIPS 
Monitor/a 

no titulat/da 

Monitor/a 
1er Nivell 

Tècnic/a  
2on Nivell 

Benjamí Masculí B 1 - - 

Juvenil Femení A 1 1 - 

Sènior Masculí A 1 - 1 

TOTAL 3 1 1 

 
 

Vilobí d’Onyar,  de/d’ ________________________ de 20_ . 

 

Signatura representant legal,                                                                            Segell de l’Entitat/Club/Associació,



A 
IN 
co 
ca 

LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR 
FORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar nstància 
jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i ncel·lació 
adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 

A LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR 
INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar 
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 

Annex 5: CATEGORIA EQUIPS 

ENTITAT 

Descripció equip Categoria 
Competició 

no Federada 

Competició 

Federada 

EXEMPLE 

ENTITAT 

Descripció equip Categoria 
Competició 

no Federada 

Competició 

Federada 

Pre-benjamí Masculí A Consell Nivell C SI - 

Infantil Femení A 1ª div grup 4 - SI 

Juvenil Masculí B 1ª div grup 5 - SI 

Sènior Masculí A 3ª div nacional - SI 

Vilobí d’Onyar, de/d’ ________________________ de 20_ . 

Signatura representant legal,   Segell de l’Entitat/Club/Associació,



A LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR 
INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar 
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 

Annex 6: ÀMBIT DE COMPETICIÓ 

ENTITAT ÀMBIT DE COMPETICIÓ 

Descripció equip Reg./Comarcal Prov Cat Estatal 

EXEMPLE 

ENTITAT ÀMBIT DE COMPETICIÓ 

Descripció equip Reg./Comarcal Prov Cat Estatal 

Pre-benjamí Masculí A SI - - - 

Infantil Femení A - SI - - 

Juvenil Masculí B - - SI - 

Sènior Masculí A - - - SI 

Vilobí d’Onyar, de/d’ ________________________ de 20_ . 

Signatura representant legal,   Segell de l’Entitat/Club/Associació,



Annex 7: DECLARACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JA PRESENTADA

Nom i cognoms del/de la representant legal: 

DNI   

En qualitat de (càrrec):   

Entitat/Club/associació sol·licitant:   

CIF entitat   

DECLARO 

Que l’entitat esmentada ha presentat la documentació següent als òrgans o dependències 

indicats, i que no se n’han produït modificacions en el contingut. 

Registre d’entrada 

DOCUMENT ÒRGAN O DEPENDÈNCIA DATA NÚM. DE REGISTRE 

Vilobí d’Onyar, de/d’ ________________________ de 20_ . 

Signatura representant legal,  Segell de l’Entitat/Club/Associació, 



A LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR 
INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar 
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 

 

Annex 8: LLISTAT DE PERSONES EMPADRONADES PARTICIPANTS  
 
 

NOM I COGNOMS Equip/categoria Esportista Staff 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL    

 
 

EXEMPLE 

 

NOM I COGNOMS Equip/categoria Esportista Staff 

Maria Garcia i Garcia Benjamí A x  

Pau Garcia i Garcia Benjamí A  x 

M.Pau Garcia i Garcia Benjamí A x  

TOTAL            2          1 

 
 

Vilobí d’Onyar,  de/d’ ________________________ de 20_ . 

 

Signatura representant legal, Segell de l’Entitat/Club/Associació, 
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