
AJUTS A PROJECTES ESPORTIUS PER AL 2014

Entitat sol·licitant:________________________________

Fitxa núm. 1 D  DADES DE CONTACTE  i  FUNCIONAMENT

President/a: 1r telèfon: 
2n telèfon:

 Núm. registre a l’Ajuntament
NIF de l’entitat:
Correu electrònic actual i oficial de l’entitat:

Núm. socis de la temporada  2013/2014: 
Data prevista de l’assemblea ordinària de la temporada 2013/14:  

Dades de notificació

Persona de contacte
Càrrec: Adreça:
Codi postal: Població: Telf
Adreça electrònica de contacte:

La constitució d’aquesta Entitat és de règim simplificat?    __ si    __ no



AJUTS A PROJECTES ESPORTIUS PER AL 2014

Fitxa núm. 2 DADES PELS AJUTS

SÍNTESI DEL PROJECTE o ACTIVITAT PEL QUAL ES DEMANA L’AJUT

Concepte pel qual es demana ajut: 

Nom del projecte:

Lloc o espai on es portarà a terme:

Import sol·licitat:

Documentació a presentar:

1.-Projecte de l’entitat o projecte de l’activitat:
 Que volem fer
 Qui ho farà
 Com ho volem fer
 Quan ho volem fer
 Quan ens costarà
 El pressupost

2.- Justificació del nombre de jugador federats o inscrits en el Consell Esportiu del VO.

Amb documents oficials

Els clubs que tenen l’activitat temporalitzada (estiu, finals d’any,...)  justificaran amb  les dades 
de la temporada anterior i amb la presentació de les noves inscripcions (totes) un cop 
formalitzades a la federació corresponent. 

3.- Certificat del president on s’informi de:

3.1.- l’àmbit territorial dels equips de categoria superior 
3.2.- data oficial de constitució de l’entitat i document que ho acrediti.
3.3.- relació d’activitats puntuals o esdeveniments que l’entitat te previst organitzar dins l’any 
2013, si s’escau (confirmats i previstos)

4.- Relació d’accions realitzades pel club per la promoció de l’esport femení (o masculí segons 
la modalitat esportiva)



PROPOSTA DE PRESSUPOST

PRESSUPOST PREVIST DEL PROJECTE o  ACTIVITAT

DESPESES INGRESSOS
Compra materials Subv. Ajuntament
RR.HH Altres subvencions

*confirmades
*pendents de confirmar

Publicitat Venda entrades
Lloguers Venda productes
Prestació serveis Patrocinadors
Arbitratges Inscripcions
Transports Socis
Dietes Loteria
Serveis mèdics ...
...
...

Altres Aportació pròpia
Total despeses Total in T  Total 

ingressos

NOTA:       Aquesta fitxa s’omplirà per cada projecte o activitat pel qual es sol·liciti ajut 



Fitxa núm. 3 Sol·licitud de subvenció indirecte (trofeus, infraestructura,...)

Nom del projecte:

Dates i durada del projecte o activitat:  del_____ al ______de 2.014

Sol·licitud de trofeus

Descripció de la necessitat (copes, plaques, records,… nombre, quants 1rs, 2ns…,) i gravació:

Sol·licitud de infraestructura

Material Quantitats/mides
Cadires
Taules
Tarima
Plafons

Impremta
Plòters

Transport
...

DIA DE
L’ACTIVITAT.

ON ES REALITZA L’ACTIVITAT (DETALLAR CLARAMENT EL LLOC)

.. /.. /2014

AQUESTA  FITXA  ES  PRESENTARÀ  21   DIES  ABANS DE  LA  REALITZACIÓ  DE
L'ACTIVITAT I SEGONS ES DETERMINA A LES BASES.
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