
   

 

 
 
 

 
 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
 

Sol·licituds de subvenció per a entitats esportives a realitzar al municipi  
de Sant Vicenç dels Horts durant l’any 2021 

 

 
 

 

Subvencions sol·licitades/atorgades a altres instit ucions o organismes 
Indiqueu les subvencions sol·licitades a altres institucions públiques (Diputació, Generalitat…) o entitats 
financeres (bancs, caixes) o empreses. 
 

     Diputació de Barcelona  Data sol·licitud   
     Departament Import   
     Generalitat de Catalunya   Data sol·licitud   
     Departament Import   

Data sol·licitud       Altres organismes 
      

      Import   
Data sol·licitud       Altres organismes 

      

      Import   
 

 Instància (aquest document).    
 Full de domiciliació bancària. 
    Composició de la Junta Directiva. 
 Pressupost previst per a l’activitat per a la qual es demana subvenció. 

    Declaració President/a, representant legal o Secretari/ària que l’entitat no està inclosa en cap dels 
supòsits previstos en l’art.32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 Declaració responsable que l’entitat no està obligada a presentar els certificats positius de l’Agència 
Tributària i de la Seguretat Social. 

 Declaració President/a, representant legal o Secretari/ària que l’entitat no es troba al corrent de les seves  

obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social. 

 Autorització perquè l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts pugui sol·licitar dades a l’Agència Tributària i 
a la Tresoreria General de la Seguretat Social d’estar al corrent de les seves obligacions. 

 Memòria econòmica (criteris generals). 
 Certificat voluntariat de Sant Vicenç dels Horts. 
 Declaració d’estar al corrent sobre els certificats negatius de delictes de naturalesa sexual. 
En cas de ser una nova entitat 

 Fotocòpia NIF de la nova entitat 

1. Dades de l’entitat 
Entitat / grup o col·lectiu 

 
NIF 

 
Adreça                                                                                                                                               

 
Població  

 
C.P 

 
Telèfon      
                                                                   

Fax 

 
Adreça electrònica 

 

2. Dades de la persona sol·licitant (majúscules) 
Nom i cognoms  

 
DNI / NIE 

 
Telèfon Càrrec  Correu Electrònic 

Adreça particular                                                                                                                                      

 
Població 

 
C.P  

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECLARO  que les dades que s’hi adjunten correspon a la realitat i que, en el cas que em sigui 
concedit l’ajut, em comprometo a: 
 
Acceptar la subvenció que em sigui concedida i a complir les bases reguladores de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts. 
 
Fer constar, en tota la propaganda i documentació impresa amb motiu de l’activitat subvencionada  en 
qualsevol altre mitjà de difusió, el logotip de la Regidoria d’Esports com a institució col·laboradora, i la 
llegenda “amb el suport de la Regidoria d’Esports”. 

3. Dades de les subvencions per entitats esportives  

Núm. D’esportistes                                  
                                    Masculins  Femenins      Discapacitats  

Número d’actes temporals   

Actes puntuals realitzats o pendents de realitzar  

0-25 participants        
 
 26-75 participants            76-150 participants         Més de 150 participants  

Formació en Desfibril.ladors Automàtics  
Número de tècnics amb la formació i titolació actualitzada 

 
 

Actes femenins 
Número d’esdeveniments femenins organitzats per l’entitat 

  

Número de voluntaris aportats als esdeveniments puntuals 
organitzats per la regidoria d’Esports 

  

Número d’esportistes becats (beques atorgades pel 
Departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament) 

  

Tècnic titolats  
Número de tècnics titolats a l’entitat 

 
 

4. Relació de les subvencions sol.licitades per l’e ntitat 

    Subvencions genèriques    
 
    Foment de l’esport 
 

    Actes puntuals 
 
    Ascensos de categoria 

    Aniversaris de l’entitat 

    Esport d’élit 

    Sant Vicenç al món 

 
 
Sant Vicenç dels Horts,         de                                         de 2021 . 

 
 
 
 

 
 

Signatura del/de la  sol·licitant o representant legal i segell 
de l’entitat  
 



   
 
 
 

ANNEX 1  

 

PRESSUPOST PREVIST PER A LA TEMPORADA GENERAL ANY 2 021 
 
 
Entitat  __________________________________________________________ 

INGRESSOS IMPORT € DESPESES IMPORT € 
1. Recursos propis  DESPESES DIRECTES  
Quotes socis  1. Personal (propi, contractat)  
Entrades  Salaris  
Venda de productes o serveis  Seguretat social  
Quotes esportistes  2. Personal col·laborador  
Altres (especificar quins) Incloure espai per detallar 
quins altres 

 Pagaments  

  3. Material fungible o no 
inventariable 

 

2. Patrocinadors privats (especificar) ) Incloure espai 
per detallar quins altres 

   

    
    
  4. Despeses federatives  
3. Subvencions públiques (especificar)  Arbitratges  
  Fitxes  
  Alta competició  
  Mutualitats  
4. Altres subvencions de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts 

 4. Altres (especificar conceptes i 
quantitats) 

 

  Lloguer  
  Serveis professionals 

(professorat) 
 

5. Altres (especificar conceptes i quantitats 
corresponents) 

 Transports  

  Publicitat i propaganda  
  Roba  
    
SUBTOTAL INGRESSOS  SUBTOTAL DESPESES  
6. Subvenció sol·licitada a l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 

   

TOTAL INGRESSOS  TOTAL DESPESES  
 
 

No són subvencionables les despeses d’inversió (material amb una vida útil de més d’un any 
susceptibles d’amortització i que no es consumeixen íntegrament dins de l’activitat subvencionada). 
 
L’import total de les despeses ha de coincidir amb l’import total dels ingressos. 
 
Signat: Sr./Sra.___________________________, amb DNI________________ Càrrec__________________ 
 
 
Sant Vicenç dels Horts,         de                                         de 2021. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Signatura del/de la  sol·licitant o representant legal i segell 
de l’entitat  
 



   
 
 

 
ANNEX 2 

 
Sol·licituds de subvenció a realitzar al municipi de Sant Vicenç dels Horts durant l’any 2021, 

organitzades per entitats sense finalitat de lucre 
 

Nom o raó social       NIF       

Nom i cognoms de qui subscriu       DNI       

Caràcter amb el què actua       

 
DECLARA sota la meva responsabilitat : 
 
1. Que l’entitat/empresa a la qual represento reuneix els requisits per a ser beneficiari/ària 

previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003 , de 18 de novembre, General de Subvencions, i 
que són els següents: 

 
a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 

possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics. 

b) 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. 

c) No haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarades culpables, a la 
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 

d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/ores de les societats mercantils o 
aquells que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels 
supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’Incompatibilitats dels Membres del Govern 
de la Nació 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. 

e) 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. 

f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a 
paradís fiscal. (només per empreses) 

g) Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament. 

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

i) 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). 

j) 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. 

k) 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.  

2. Que es compromet a executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la 
subvenció. 
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3. Que es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan 
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts. 

4. Que l’entitat/empresa a la qual represento, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol 
activitat , a altres Departaments de l’Ajuntament, o per la mateixa activitat  a altres 
Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions següents: 

 

ENTITAT 
CONCEDENT 

ACTIVITAT PER LA 
QUAL SE SOL·LICITA 

LA SUBVENCIÓ 

IDENTIFICACIÓ DE 
LA CONVOCATÒRIA IMPORT 

                        

                        

 

5. Declara que, amb independència de si desenvolupa activitats que impliquin contacte habitual 
amb menors d’edat, cap dels membres de la junta ni cap de les persones que s’adscriuen a 
l’execució de les activitats esmentades no han estat condemnades per sentència ferma per 
qualsevol dels delictes contra les persones dels tipificats en el Codi Penal fent especial 
referència als delictes de maltractaments i violència de gènere, abús a menors o qualsevol 
altra delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 

6. Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en el moment de 
la justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres 
subvencions per la mateixa activitat. 

7. Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a cedir les dades personals necessàries 
per a què es dugui a terme la publicació de la concessió de la subvenció en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones i Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, si fos el cas. 

 
 
 
 
Sant Vicenç dels Horts,         de                                         de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura del/de la  sol·licitant o representant legal i segell 
de l’entitat  
 



   

 
 
 
ANNEX 3 

 
 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 

________________________________________________________________ amb DNI   

_______________ Secretàri/a de l’entitat __________________________________________. 

 

Número Registre Consell Català de l’Esport     _______________ 

Número Registre Municipal     _______________ 

 
CERTIFICO 
 
Que la Junta directiva d’aquesta entitat està formada actualment per les persones següents: 
 
Presidència ___________________________________ DNI ________________ 
 
Vicepresidencia ___________________________________  DNI ________________ 
 
Secretària ___________________________________ DNI ________________ 
 
Tresoreria ___________________________________ DNI ________________ 
 
Vocal 1 ___________________________________  DNI ________________ 
 
Vocal 2 ___________________________________ DNI ________________ 
 
Vocal 3 ___________________________________ DNI ________________ 
 
Vocal 4 ___________________________________ DNI ________________ 
 
Vocal 5 ___________________________________ DNI ________________ 
 
Vocal 6 ___________________________________  DNI ________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Segell de l’entitat        Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sant Vicenç dels Horts,         de                                         de 2021. 
 
 

 
 
 

Signatura del/de la secretari/secretaria  
 



   

 
 

 
ANNEX 4 

 
DECLARACIÓ IMPUTACIO FACTURES SUBVENCIÓ 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Nom o raó social       NIF       

Nom i cognoms de qui subscriu       DNI       

Caràcter amb el què actua       

 
 
 
 
 
 
DECLARO sota la meva responsabilitat, el següent: 
 
 
Primer.- Que l’import de les factures imputat per a la present justificació de la 
subvenció no s’utilitzarà per justificar cap altra subvenció, impossibilitant, d’aquesta 
forma, la concurrència de subvencions; això en compliment del que disposen les 
Bases de la convocatòria, en relació a ‘article 30.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Segon.- Que l’entitat que represento es compromet a mantenir indefinidament 
l’obligació de no utilitzar les esmentades factures per a la justificació de cap altra 
subvenció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Vicenç dels Horts,         de                                         de 2021. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Signatura del/de la  sol·licitant o representant legal i segell 
de l’entitat  
 



   

 
 

ANNEX 5 
 
 

Sol·licituds de subvenció a realitzar al municipi de Sant Vicenç dels Horts 
durant l’any 2021, organitzades per entitats sense finalitat de lucre 

 
 

(complimentar únicament en aquells casos en què l’import sol·licitat  
de subvenció sigui superior als 10.000 euros) 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Nom o raó social       NIF       

Nom i cognoms de qui subscriu       DNI       

Caràcter amb el què actua       

 
 
DECLARO sota la meva responsabilitat, el següent: 
 
Que, de conformitat amb allò que preveu l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les retribucions 
dels òrgans de direcció o administració de l’entitat a la qual represento són actualment 
les següents: 
 
 
 

CÀRREC SALARI BRUT 
ANUAL 

            

            

            

            

            

            

 

 
 
 
 

Sant Vicenç dels Horts,         de                                         de 2021. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Signatura del/de la  sol·licitant o representant legal i segell 
de l’entitat  
 



   

 
 

ANNEX 6 
 
 

DECLARACIÓ D’ESTAR AL CORRENT DE LES CERTIFICACIONS  
NEGATIVES DEL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUA LS DEL 

MINISTERI DE JUSTICIA  
 
 
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Nom o raó social       NIF       

Nom i cognoms de qui subscriu       DNI       

Caràcter amb el què actua       
 
 

 
DECLARO  sota la meva responsabilitat, el següent: 
 
Que tots els entrenadors, delegats i en general, aquelles persones amb relació directa 
amb esportistes menors d’edat com ara podrien ser fisioterapeutes, metges, delegats 
de camp, preparadors físics, etc...han presentat al Club al qual represento una 
certificació negativa del Registre central del Delinqüents Sexuals del Ministeri de 
Justícia i que aquesta està en vigència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Vicenç dels Horts,         de                                         de 2021. 

 
 
 
 

Signatura del/de la  sol·licitant o representant legal i segell 
de l’entitat  
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