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SUBVENCIONS EN MATÈRIA ESPORTIVA 

AJUNTAMENT DE CAMBRILS 

 

 

 

 

 

 



 

Un cop formalitzada la Fase 1 - “Sol·licitud”, les entitats/esportistes/empreses rebran la notificació 

de “l’atorgament”, quantitat i import a percebre en concepte de subvenció en funció del 

programa.  

En aquest punt s’inicia la Fase-2 – “Acceptació” de la subvenció.  

Consta d’un únic formulari on les entitats/esportistes/empreses hauran de fer constar 

expressament que accepten o desisteixen de la subvenció.  

Les entitats/esportistes/empreses poden desistir de la subvenció per diversos motius, com per 

exemple, que l’activitat subvencionada no s’ha dut a terme. 

 

-Com emplenar el Formulari d’Acceptació: 

1. Cal posar les dades de l’entitat/esportista/empresa tal i com consta al full de sol·licitud. 

2. Seleccionar el Programa pel qual ha sol·licitat la subvenció, introduir el pressupost de despeses 
de la sol·licitud (model B) i l’import de la subvenció que us ha estat atorgat.  

3. Acceptació o desistiment: caldrà seleccionar si s’accepta la sol·licitud/s o pel contrari és desisteix. 

Exemple: 

 

 

 

 

 

Aquelles entitats/empreses que han presentat més d’una sol·licitud (Programa A + Programa C)  

sol serà necessari emplenar un full d’acceptació. 

4. Signatura: 

_Signatura electrònica amb el certificat de l’entitat per entitats i empreses. 

_Signatura electrònica amb certificat personal  o signatura a tinta en el cas del ProgramaE, 

esportistes individuals.  

5. Presentació del formulari a la seu electrònica mitjançant tràmit genèric:  

_Programa A – C - Entitats/empreses : obligatori via seu electrònica. 

_Programa E -Esportistes individuals: via seu electrònica i a l’OAC (cita prèvia) 



 

Fase-2 – “Justificacio”  

-Com emplenar el Formulari de Justificació: 

1. Cal posar les dades de l’entitat/esportista/empresa tal i com consta al full de sol·licitud. 

2. Seleccionar totes les caselles ja que és obligatori presentar tots els fulls i models emplenats, 

model A, B, C i D). 

 

3. Model A: emplenar totes les dades segons formulari específic del Programa segons 

correspongui. 

 

- Memòria, grau de compliment: breu explicació de l’activitat subvencionada. 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

4. Model B: declaració responsable obligacions. Seleccionar segons correspongui. 

 

En cas d’haver rebut altres subvencions pel mateix concepte-programa caldrà declara-les al model B 

i hauran de reflectir-se a la liquidació del pressupost model C.  

 

 

 

 

5. Model C: liquidació del pressupost. 

En aquest apartat cal reflectir tots els ingressos i despeses de l’activitat, esdeveniment i/o 

esportista.  

A la relació d’ingressos hi ha de figurar la subvenció atorgada per l’ajuntament segons resolució. 

 

6. Model D: relació classificada de les despeses. 

En aquest formulari caldrà relacionar totes les factures que suposen el pressupost de despesa de 

l’entitat/esportista/empresa del Model C. 

Han de ser factures i despeses entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021. 

 



 

- NO s’han d’adjuntar les factures, tiquets o justificants de pagament. 

- En cap cas el Balanç econòmic de l’actuació subvencionada pot ser POSITIU.  

- El TOTAL JUSTIFICACIÓ (model D) ha de ser la mateixa xifra que a TOTAL DESPESA (model C). 

 

                               

 

Enllaços: 

-Formularis i documentació subvencions: https://www.cambrils.cat/esports/subvencions  

    

 

 

= 0,00€ o NEGATIU 

https://www.cambrils.cat/esports/fitxers/docs/copy_of_JUSTIFICACISUBVENCICONVOCATORIAA_ENTITATS.pdf
https://www.cambrils.cat/esports/fitxers/docs/imports_atorgament_A.pdf
https://www.cambrils.cat/esports/fitxers/docs/JUSTSUBVENCICONVOCATORIAC_ESDEVENIMENTS.pdf
https://www.cambrils.cat/esports/fitxers/docs/imports_atorgament_C.pdf
https://www.cambrils.cat/esports/JUSTIFICACISUBVENCICONVOCATORIAE_INDIVIDUALS.pdf
https://www.cambrils.cat/esports/fitxers/docs/imports_atorgament_E.pdf
https://www.cambrils.cat/esports/fitxers/docs/copy2_of_ACCEPTACIOSUBVENCIOA_C_E_pdf.pdf


 

-Seu electrònica – tràmit genèric: https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=1  

 

 

https://tramits.cambrils.cat/OAC/TramitadorExt.jsp?texpcod=AC07&idioma=ca&useValid=true

