SOL·LICITUD SUBVENCIONS PER A ENTITATS ESPORTIVES QUE
PROMOCIONIN LES CATEGORIES INFERIORS I PARTICIPIN EN
COMPETICIONS ESPORTIVES FEDERADES 2021
Nom o raó social:
CIF:

Carrer o plaça:

Núm.

Localitat:

Telèfon:

Codi Postal:
Fax:

Representada per la persona física que s’esmenta tot seguit, la qual actua en qualitat de
Representant legal
Nom i Cognoms:
CIF:

Carrer o plaça:

Núm.

Localitat:

Telèfon:

Codi Postal:
Fax

EXPOSA
Que assabentat/da de la convocatòria de subvencions per a l’any 2021, i reunint els
requisits per a poder ser beneficiari/a de subvencions, exigits en la base tercera de la
convocatòria, i acceptant les bases de la convocatòria de subvencions, s’adjunta a la
present la sol·licitud de subvenció any 2021 que consta de la següent documentació:
Memòria de l’activitat subvencionada
Pressupost de l’activitat a subvencionar
Documents acreditatius
Documents annexes (titulacions entrenadors, relació d’esportistes per equip…)
Declaració responsable de:
 Complir les condicions de la subvenció.
 Compromís de comunicar a l’Ajuntament les subvencions per la mateixa finalitat
que s’hagin obtingut o es prevegin obtenir.

 Estar al corrent de les obligacions fiscals amb aquest Ajuntament i no ser deutors
al mateix per qualsevol altre concepte no tributari.
 Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 Conforme l’entitat disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.
 Conforme l’entitat està inscrita al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i en el
Registre oficial d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport
Full de
corresponent.

dades

bancàries

degudament

formalitzat

per

a

l’entitat

financera

Altres

Per tot això,

SOL·LICITA

Que sigui admesa la present sol·licitud i que li sigui concedida una subvenció de
_________________ €, sobre la despesa total prevista per les activitats a realitzar.

Castelló d’Empúries,

de

de 2021

Signatura del Representant

Sr. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Entitat beneficiària:
Exercici:

PROJECTE A SUBVENCIONAR

Nom del projecte:
Període d’execució:
Import del projecte:

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES (Detallar les activitats a realitzar, el nombre i
tipologia dels participants, les dates i lloc previstos a realitzar, els mitjans a utilitzar…)

OBJECTIUS i JUSTIFICACIÓ (motivar les raons d’interès públic que justifiquen la concessió de la
subvenció)

ANNEXES (detallar i acompanyar la documentació necessària que permeti acreditar el contingut d’aquesta
memòria, si s’escau)

PRESSUPOST DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Entitat beneficiària:
Exercici:

DESPESES

IMPORT

Despeses federatives (llicències, arbitratges…)
Personal relacionat amb l’activitat
Material gràfic per a la difusió de l’activitat
Assegurances derivades de l’activitat
Subministraments derivats de l’activitat (material d’oficina, farmaciola,
aigua en ampolla...)
Allotjaments, dietes i locomoció relacionats amb l’activitat
Treballs realitzats per altres empreses (transport…)
Altres

TOTAL

INGRESSOS

IMPORT

Quotes esportistes
Taquillatge o ingressos derivats de l’activitat
Aportacions d’ens privats
Altres ingressos
Subvenció municipal sol·licitada
Altres subvencions

TOTAL

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
Entitat beneficiària: _______________________________________________________

A. Nombre de llicències esportives de l’entitat
La nostra entitat ha tramitat per la present temporada la quantitat de:
Llicències federatives

De les quals

Llicències escolars

corresponent a esportistes femenines

*Cal adjuntar els corresponents certificats federatius i del Consell Comarcal que acreditin el número de
llicències que es declara. En el cas de les entitats amb modalitats que encara no hagin tramitat totes les
llicències, presentaran una declaració responsable del president de l’entitat on es faci constar el número de
llicències que es preveu tramitar i que més endavant haurà d’acreditar.

B. Promoció de categories inferiors i de base
En la present temporada 2020-2021 o anualitat 2021, la nostra entitat compta amb els
equips següents:
Nom de l'equip i/o categoria
1
2
3
4
5
6
7

Núm. de jugadors

Edat jugadors

8
9
10
11
12
13
14
15
16

C. Entrenadors i monitors
*Cal adjuntar la titulació dels monitors / entrenadors del club que en disposin

D. Esportistes empadronats a Castelló d’Empúries / E. Promoció de l’esport
femení
*Cal adjuntar el quadre amb la relació d’esportistes per equips segons el document annex

F. Àmbit dels desplaçaments en relació a la competició federada
La competició federada de la nostra entitat compta amb desplaçaments a nivell:
Comarcal

Regional

Nacional o estatal

G. Acords entre clubs del municipi
La nostra entitat presenta un acord d’afiliació
del municipi
*Cal adjuntar l’acord d’afiliació o fusió

/ fusió

amb l’entitat esportiva

