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Sol·licitud de subvencions a esportistes individuals 

 

Dades del sol·licitant 
 

Nom i cognoms DNI 

En representació de DNI 

Domicili (carrer, plaça...) Núm. Pis Porta 

Població CP Telèfon 

Adreça de mail 

 

Exposo 
 

 

Que reuneixo tots els requisits exigits a les bases de la convocatòria, aprovades per 

la junta de Govern Local de data 19 d’octubre de 2017, per a la convocatòria de 

subvencions a esportistes individuals de Santa Eulàlia de Ronçana, i per tant, adjunto 

la documentació oportuna a efectes d’acreditar els requisits per a participar en aquest 

procés. 

 

Declaro 
 

 

o Que compleix i accepta tots els requisits exigits a les bases reguladores per a 
la sol·licitud de subvencions per a esportistes individuals de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 

 
o Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i els documents que 

l’acompanyen són certes. 

 

o Que està obligat a aportar qualsevol documentació complementària que li 
requereixi aquest Ajuntament i comunicar els canvis que es puguin produir en 
la documentació aportada. 

 
o L’acceptació integra del contingut de les bases reguladores i ordenança 

general de subvencions. 

 

Sol·licito 
 

 

Ser admès/a com a aspirant en aquest procés.
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Relació de documents aportats 
 

 

o Fotocòpia del DNI/NIE/ o passaport en vigor. Quant es tracti d’un menor 

d’edat s’ha de presentar també la fotocopia del DNI del pare7mare o tutor de 

la persona sol·licitant i fotocòpia del llibre de família. 

o Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta a nom d’un altre. 

o Certificat expedit per Hisenda conforme el beneficiari de la subvenció està al 

corrent de pagament amb les obligacions tributaries. 

o Memòria el programa d’activitat a subvencionar: Currículum esportiu. 

o Full de domiciliació bancària del sol·licitant o del seu representant legal amb 

validació per l’entitat financera, extracte bancari o còpia el número de compte 

bancari on es pugui comprovar el titular. (ANNEX 1) 

o Declaració jurada de l’esportista o del seu representant legal respecte la 

concurrència o no d’altres subvencions. (ANNEX 2) 

o Detall de despeses i ingressos de l’activitat realitzada pel qual es sol·licita la 

subvenció. Aportació de les factures de les despeses realitzades.(ANNEX 3) 

o Declaració jurada per ser beneficiari de subvencions (ANNEX 4) 

o Acreditació de participació en campionats provincials, autonòmics, nacionals, 

europeus o mundials. 

o Llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva corresponent. 

o Altres documents. 

Tota la documentació que es presenti ha d’anar signada i, en cas que s’aportin 

fotocòpies, aquestes han de ser degudament compulsades. 
 

 

Signatura 

 

 

 

Santa Eulàlia de Ronçana, dia  de de l’any  

 

 

 

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en 

el fitxer “registre d’entrades i sortides” amb la finalitat de registre i arxiu. Així mateix, 

us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició en els termes inclosos en la legislació vigent mitjançant sol·licitud expressa 

adreçada al Registre General ubicat a la Carretera de la Sagrera, 3, de Santa Eulàlia de 

Ronçana
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I. Dades del creditor 

Cognoms i nom / raó social: 

NIF/CIF: Domicili: 

Telèfon: Població: CP: 

Fax: Adreça correu electrònic: 

Persona de contacte (i número de telèfon i adreça correu electrònic, en cas que siguin 

diferents dels anteriors). 

 

II. Alta o modificació de les dades bancàries 

Denominació de l'entitat: 

Domicili de l’oficina: 

IBAN SWIFT o BIC 

E 
 
S 

                                 

 

III. Diligència de conformitat del titular del compte corrent o llibreta d’estalvi 

Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes. 

 

 
Data: Signatura 

 

IV. Diligència a complimentar per l'entitat financera (és imprescindible 

d’emplenar) 

Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és 

l'autoritzada per disposar dels fons del compte esmentat 

 

 
 

El director/La directora Segell 
 

Aquesta sol·licitud no serà vàlida si no s'ha emplenat degudament l’apartat IV 

SOL·LICITUD D'ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES BANCÀRIES 

PER ALS CREDITORS DE 

L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 
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DECLARACIÓ JURADA RESPECTE LA CONCURRÈNCIA O NO D’ALTRES 

SUBVENCIONS 
 

 

La persona sol·licitant o representat legal 

SOL·LICITA: 

Una subvenció en els termes especificats i assumeix totes les responsabilitats que es 

puguin derivar de la seva realització i 

 

DECLARA: 

 

Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten 

corresponen a la realitat. 

 

Que el/la sol3licitant no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir 

subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions. 

 

Que el/la sol·licitant està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la 

seguretat social. 

 

Que en cas de concessió, el/la sol·licitant es compromet a complir les condicions de 

la subvenció, en els termes establerts a la convocatòria i d’acord amb la normativa 

general de subvencions. 

 

Haver sol·licitat subvenció a altres administracions: 

 

□ No 

□ Sí 

 

□ Generalitat 

□ Diputació 

□ Altres. Indiqueu quines......................................................................... 

 

La quantitat concedida ha estat de.............................................................. 

 

 

Signatura, 

 

 
 

 
Santa Eulàlia de Ronçana, a       de                     de 20 
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Detall de despeses i ingressos 
 

 

Despeses: 

Concepte Pressupost Observacions 

Llicència esportiva/ Fitxa 

federativa/ club 

  

Inscripcions a competicions   

Entrenadors/es   

Material esportiu/ vestuari/ 

reparacions 

  

Publicitat   

Assegurances   

Vestuari   

Desplaçaments i benzina   

Entrenaments   

Fisioterapeuta/ medicina 

esportiva 

  

Allotjament i manutenció   

Altres   

   

   

Total despeses 0€  

 

Ingressos: 
 

Concepte Pressupost Observacions 

Finançament propi: 

   

   

Finançament aliè: 

Patrocinadors   

Subvencions Generalitat   

Subvencions Diputació   

Altres subvencions   

   

   

Subvenció Regidoria d’Esports: (subvenció sol·licitada)  
   

Total ingressos 0€  

 

TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA ....................................................... 

 

*Cal adjuntar factures originals de totes les despeses. 
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ANNEX 4 
 

DECLARACIÓ JURADA PER SER BENEFICIÀRI DE SUBVENCIONS 
 

 

Dades relatives a la persona sol·licitant o representat legal 
 

Nom i cognoms DNI 

 

En compliment del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, 

 
Manifesta: 

 
Que vers la seva persona no concorren cap de les circumstàncies següents: 

 
a) Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua 

de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de 

prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i 

exaccions il·legals o delictes urbanístics. 

 

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarada 

insolvent en qualsevol procediment, trobar- se declarada en concurs, tret que 

en aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, estar subjecte a intervenció 

judicial o haver estat inhabilitada conforme a la Llei 22/2003, de 9 d’abril, 

Concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la 

sentència de qualificació del concurs. 

 

c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagi estat declarada culpable, a 

la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 

 

d) Estar culpable la persona física, els administradors/es de les societats 

mercantils o aquells que ostentin la representació legal d’altres persones 

jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora 

de l’exercici de l’alt càrrec 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 Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius 

regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 

General, en els termes establerts en la mateixa o en la normativa autonòmica 

que reguli aquestes matèries. 

 

e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o 

enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la 

forma que es determini reglamentàriament. 
 

f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat per reglamentària- 
ment com a paradís fiscal. 
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g) No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de 

subvencions en els termes que reglamentàriament es determinin. 

 

h) Haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la 

possibilitat d’obtenir subvencions conforme a aquesta o altres lleis que així ho 

estableixin. 

 

i) No podran accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en 

l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 

paràgraf segon quan concorri alguna de les prohibicions anterior en qualsevol 

dels seus membres. 

 

j) Les prohibicions d’obtenir subvencions afectaran també a aquelles empreses 

de les quals, per raó de les persones que les regeixen o d’altres 

circumstàncies, pugui presumir-se que son continuació o que deriven, per 

transformació, fusió o successió, d’altres empreses en les quals haguessin 

concorregut aquelles. 

 

k) Estar sotmesa a les causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 

de l’article 4 de la llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 

d’associació. 

 

l) Haver-li esta suspès el procediment administratiu d’inscripció perquè s’hi 

hagin trobat indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del que disposa 

l’article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre no hi recaigui resolució 

judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar la inscripció al registre 

corresponent. 

 

I, perquè així sigui, signo la present declaració jurada.  

 

SIGNATURA: 

 
 

 
 

Santa Eulàlia de Ronçana, a     de               de 20 
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