
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN MATÈRIA ESPORTIVA  ANY 2022
PROGRAMA C. DESTINADES A ORGANITZAR I DESENVOLUPAR ESDEVENIMENTS ESPORTIUS A LA CIUTAT ANY 2022  

Entitat Esportiva / Entitat Jurídica / Societat / Persona Física

Raó social:  CIF:  

President/a / Representant / Apoderat 

Nom i cognoms:  DNI/NIF:  

  Aporta autorització    Declara responsablement que disposa d’autorització/ns

    Sol·licitant      Representant 

CP:  

Telèfon mòbil:  

Dades per a notificacions  

Adreça:     

Municipi:    

Telèfon fix:    

Adreça electrònica:    

Exposició de fets i raons:

Que adjunto la documentació per la sol·licitud de subvenció per l'organització d'esdeveniments esportius de l’any 2022: 

  Model Transferència bancària  (si s’ha canviat de número de compte o és el primer cop que demana subvenció). 

Documentació de l’activitat (a presentar obligatòriament): 
CIF de l’entitat (fotocòpia).  

Memòria de les activitats per a les que sol·licita subvenció. (model A.1 o model A.2)

Pressupost econòmic de l’esdeveniment any 2022 amb despeses i ingressos (model B)

Declaració d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social (model D).   

Declaració d’haver sol·licitat i/o rebut altres subvencions pel mateix concepte (model D)

Declaració responsable sobre compliment de lleis de protecció jurídica del menor (model E). 

PROTECCIÓ DE DADES: 
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments 
titularitat de AJUNTAMENT DE CAMBRILS .  
Atenent al principi de transparència el RAT (Registre d’activitats de l’Ajuntament de Cambrils, està publicat al Portal de Transparència de la web 
www.cambrils.cat 
Responsable AJUNTAMENT DE CAMBRILS 
Finalitat Recollida de les dades per l’atorgament de subvencions. 

Legitimació De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, la execució d’un contracte o 
interès legítim i del consentiment de l’interessat. 

Destinataris Es preveu com a destinataris de les cessions els ENS municipals, altres organismes per previsió legal  o pel previ consentiment 
de la persona interessada. 

Drets Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit 
acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Plaça del Ajuntament , 4 - 43850 CAMBRILS o bé enviant-ho 
per correu electrònic a dpd@cambrils.cat. 

Informació addicional Pot consultat la + info addicional a la nostra pàgina web: www.cambrils.cat 
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Signatura electrònica de la persona interessada  Signatura electrònica de la persona representant 

      La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats. 

Sr/a. Alcalde/essa-president/a de l’Ajuntament de Cambrils 

Petició: 
Em sigui concedida una subvenció econòmica.  
Així mateix, declaro sota la meva responsabilitat la certesa de les dades consignades i de les que s'acompanyen en la 
documentació adjunta. 

    No autoritzo l’Ajuntament a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions   públiques, les dades 
disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són 
imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació. 



Model A.1 - Dades en relació als esdeveniments esportius 2022: 
PROGRAMA C-1. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius amb impacte econòmic, turístic o de 
promoció per la ciutat.

Entitat Esportiva / Entitat Jurídica / Societat / Persona Física 

Raó social:  CIF:  

President/a / Representant / Apoderat 

Nom i cognoms:  DNI/NIF:  

Memòria explicativa de les activitats per a les que se sol·licita la subvenció:

 Esdeveniment: 

Denominació de l'Esdeveniment
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Signatura electrònica de la persona interessada  Signatura electrònica de la persona representant 

        La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats. 

Participants Totals2 Categoria Masculí  Categoria Femení

Participants de fora del Baix Camp 

Assistents/espectadors

Nivell de competició

Acredita experiència en l'organització d'esdeveniments esportius Quins

Pàgina web Idiomes web Difusió premsa/ràdio Difusió televisió

Difusió xarxes socials

Esdeveniment amb categories base

Antiguitat/edició Durada Categories amb diversitat funcional 

1  Destinació de Turisme Esportiu.

Especialitat esportiva certificada per la DTE 1 Quina especialitat

Memòria explicativa de l'esdeveniment per al que sol·licita la subvenció

Quines xarxes socials

2 Número de persones participants a l’esdeveniment esportiu en l’edició anterior.(En cas que sigui la primera edició es valorarà en funció de la previsió de participants i/o 
inscripcions ofertes i en aquest cas caldrà que sigui degudament justificada)

Pressupost mínim de 3.000 €



Model A.2 - Dades en relació als esdeveniments esportius d’entitats esportives 2022: 
PROGRAMA C-2. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius puntuals relacionats amb les activitats 
físiques i de l’esport. 
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Signatura electrònica de la persona interessada  Signatura electrònica de la persona representant 

        La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats. 

Entitat Esportiva 

Raó social:  CIF:  

President/a 

Nom i cognoms:  DNI/NIF:  

 Esdeveniment: 

Denominació de l'Esdeveniment

Participants Totals1 Categoria Masculí  Categoria Femení

Participants de fora del Baix Camp 

Assistents/espectadors

Nivell de competició

Pàgina web Idiomes web Difussió premsa/ràdio Difussió televisió

Memòria explicativa de l'esdeveniment per al que sol·licita la subvenció: 

Esdeveniment amb categories base

Difussió xarxes socials Quines xarxes socials Categories amb diversitat funcional 

1  Número de persones participants a l’esdeveniment esportiu en l’edició anterior.(En cas que sigui la primera edició es valorarà en funció de la previsió de participants i/o 
inscripcions ofertes i en aquest cas caldrà que sigui degudament justificada)



Model B - Dades en relació a l'organització d'esdeveniments esportus 2022 :
Declaració responsable d’obligacions fiscals i altres subvencions. 

Entitat Esportiva / Entitat Jurídica / Persona Física 

Raó social:     CIF: 

President/a / Representant / Apoderat 

Nom i cognoms: DNI/NIF:      

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT  (marcant a cada casella amb una X en allò que correspongui): 

Que totes les dades que consten a la sol·licitud i als documents que l'acompanyen, són certes. 

Que el/la sol·licitant compleix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència accés a la 
informació pública i bon govern en els termes en que li sigui aplicable. 

Que el/la sol·licitant no ha sol·licitat ni preveu sol·licitar ajuts o subvencions per a la mateixa activitat a altres Administracions 
Públiques o entitats privades. En el cas que si n’hagi sol·licitat i/o obtingut, detalla a continuació les dades de la/es 
subvenció/ons sol·licitades/concedides. 

Relació de subvencions sol·licitades/rebudes 

Entitat Import 

  0

Que el/la sol·licitant es compromet a comunicar a l'Ajuntament de Cambrils, en el moment de la justificació de la subvenció que 
s'atorgui, l’obtenció d’altres ajuts o subvencions per a la mateixa activitat 

Que el/la sol·licitant reuneix els requisits per a ser beneficiari/ària de la subvenció i que no es troba en cap de les circumstàncies 
previstes a l’article 13, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions (1).
(1) Article 13.2 "No podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de las subvencions regulades en aquesta llei 
les persones o entitats en els quals concorri alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció 
s’exceptuï per la seva normativa reguladora:

a)Haver estat condemnades 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 fons públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
b)Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, llevat 
que en aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, de 9 de 
juliol, Concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
c)Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
d)Estar incursa la persona física, els administradors 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 davant 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 reglamentàriament com a paradís fiscal.
g)No trobar-se al corrent de pagament d' obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que reglamentàriament es determinin.
h)Haver estat sancionat 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 a l'article 11.3, paràgraf segon quan concorri alguna de les prohibicions
anteriors en qualsevol dels seus membres.
j)Les prohibicions d'obtenir subvencions afectaran també aquelles empreses de les quals, per raó de les persones que les regeixen o d'altres 
circumstàncies, pugui presumir que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d'altres empreses en les quals haguessin 
concorregut aquelles.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació continguda en aquesta declaració responsable, 
determinarà la denegació de la subvenció sol·licitada o serà motiu de reintegrament en el cas que hagués estat atorgada, sense perjudici 
de les responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer. 
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Signatura electrònica de la persona interessada   Signatura electrònica de la persona representant 

Article 13.3. "En cap cas podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions regulades en aquesta llei les 
associacions incurses en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del Dret d'Associació. Tampoc podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions respecte de 
les quals s'hagués suspès el procediment administratiu d'inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·lícitat penal, en aplicació del que 
disposa l'article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar la 
inscripció en el corresponent registre."



Model B - Dades en relació a l'organització d'esdeveniments esportius 2022: 
Pressupost econòmic de l’esdeveniment amb despeses i ingressos. 

Entitat Esportiva / Entitat Jurídica / Societat / Persona Física 

Raó social:  CIF:  

President/a / Representant / Apoderat

Nom i cognoms:  DNI/NIF:  

RELACIÓ D’INGRESSOS DESTINATS A FINANÇAR L’ACTIVITAT / AGENTS FINANÇADORS 

Subvencions o ingressos rebuts per la mateixa finalitat (subvencions, ajuts, patrocinis...) Import 

Secretaria General de l’Esport i Activitat Física (Gencat) 

Diputació de Tarragona 

Altres (especificar)  

Ingressos generats per l'activitat (quotes, taquillatge...) Import 

Recursos propis Import 

Total 

RELACIÓ DE DESPESES DESTINADES A FINANÇAR L’ACTIVITAT  

Despeses pròpies del funcionament ordinari de les entitats  Import 

Nòmines de personal propi, despeses socials, etc 

Personal contractat per a la realització de l’actuació 

Funcionament (electricitat, telèfon, publicitat i propaganda, web, xarxes, etc.) 

Lloguers d’instal·lacions esportives (local social, espais esportius, pistes...) 

Desplaçaments i estades (transport, hotel, lloguers vehicles i altres) 

Trofeus i medalles 

Serveis preventius (revisions mèdiques, ambulància, farmaciola, seguretat privada, control accés...) 

Assegurances de l’entitat i esportives 

Llicències esportives 

Taxes a federacions esportives, consells esportius i altres organitzadors 

Arbitratges  

Material esportiu fungible 

Equipacions (equipació de joc, entrenament, xandalls...) 

Neteja espais esportius, oficines i altres 

Altres (especificar)  

Total 
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Model E - Dades en relació a d'esdeveniments esportius 2022:  
Declaració responsable sobre compliment de les lleis de protecció jurídica del menor. 

Entitat Esportiva / Entitat Jurídica / Societat / Persona Física 

Raó social:  CIF:  

President/a / Representant / Apoderat

Nom i cognoms:  DNI/NIF:  

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT  (marcant a cada casella amb una X en allò que correspongui): 

Que l’entitat que represento disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s’adscriuen a 
l’activitat subvencionada, quan impliqui contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació 
sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com tracta d’éssers humans. 

Que totes les persones que, per portar a terme l’activitat subvencionada, tenen contacte habitual amb menors, han presentat 
davant l’entitat les certificacions negatives del Registre Central de Delinqüents Sexuals o, en el cas de persones d’origen estranger 
o amb una altra nacionalitat, certificats negatius d’antecedents penals del seu país d’origen o d’on són nacionals, traduïts i 
legalitzats d’acord amb els convenis internacionals existents. 

Que en cas de tenir coneixement de l’existència de condemna ferma d’algun dels treballadors/es o voluntaris/àries, pels delictes 
indicats en els apartats anteriors, l’entitat informarà de manera immediata a l’Ajuntament i, així també, apartarà sense cap dilació 
la persona condemnada de l’execució de l’activitat o projecte subvencionat que pugui implicar contacte amb menors. 

Que l’entitat assumeix directament aquestes obligacions davant l’Ajuntament també en el supòsit que subcontracti alguna de les 
activitats subvencionades. 

I perquè consti en el corresponent expedient de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Cambrils signo aquesta Declaració sota la 
meva responsabilitat. 

Cambrils      de/d’                de 20 

Signatura electrònica de la persona interessada  Signatura electrònica de la persona representant 


	Raó social: 
	CIF: 
	Nom i cognoms: 
	DNINIF: 
	Signatura electrònica de la persona interessadaRow1_2: 
	Signatura electrònica de la persona representantRow1_2: 
	Signatura electrònica de la persona interessadaRow1_3: 
	Signatura electrònica de la persona representantRow1_3: 
	Ingressos generats per lactivitat quotes taquillatgeRow2: 
	Ingressos generats per lactivitat quotes taquillatgeRow3: 
	Recursos propisRow1: 
	ImportAssegurances de lentitat i esportives: 0
	ImportLlicències esportives: 0
	ImportTaxes a federacions esportives consells esportius i altres organitzadors: 0
	ImportArbitratges: 0
	ImportMaterial esportiu fungible: 0
	ImportEquipacions equipació de joc entrenament xandalls: 0
	ImportAltres especificar_2: 0
	Signatura electrònica de la persona interessadaRow1_5: 
	Signatura electrònica de la persona representantRow1_5: 
	Signatura electrònica de la persona interessadaRow1_8: 
	Signatura electrònica de la persona representantRow1_8: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box39: Sí
	Check Box40: Sí
	Check Box41: Sí
	Check Box42: Sí
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	QTY_2: 0
	QTY_3: 0
	QTY_4: 0
	QTY_5: 0
	QTY_6: 0
	QTY_1: 0
	QTY_7: 0
	QTY_10: 0
	QTY_11: 0
	QTY_12: 0
	QTY_13: 0
	QTY_14: 0
	QTY_9: 0
	QTY_8: 0
	ImportNeteja espais esportius oficines i altres: 0
	superavit_deficit: 0
	total_ingressos: 0
	total_despeses: 0
	Balanç econòmic de l’actuació subvencionada: Balanç econòmic de l’actuació subvencionada
	Ingressos generats per lactivitat quotes taquillatgeRow1: 
	0: 
	1: 

	Texto1: 
	Check Box5: Off
	Dropdown2: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: 
	1: [Seleccionar]


	1: 
	0: 
	0: [10%]
	1: [10%]



	1: 
	0: 
	0: 
	1: [Seleccionar]
	0: 
	1: 
	0: [Seleccionar]
	1: [Seleccionar]

	0: 
	0: [Seleccionar]
	1: [Atletisme]




	1: 
	0: 
	0: [Seleccionar]
	1: [Seleccionar]





	Dropdown1: 
	1: 
	0: 
	0: 
	0: [Seleccionar]
	1: [Seleccionar]


	1: 
	0: 
	0: [Seleccionar]
	1: [Seleccionar]



	0: 
	0: 
	1: [Seleccionar]
	0: 
	0: [Seleccionar]
	1: [Seleccionar]




	Dropdown3: 
	1: 
	0: 
	0: 
	0: [Seleccionar]


	1: 
	0: 
	0: [Seleccionar]
	1: [Seleccionar]



	0: 
	1: 
	1: 
	0: 
	0: [Seleccionar]
	1: [Seleccionar]


	0: 
	0: 
	1: 
	0: [SI - Nacional]
	1: [Seleccionar]

	0: 
	0: 
	0: [Seleccionar]

	1: 
	0: 
	0: 
	0: [Seleccionar]
	1: [Seleccionar]







	0: 
	0: 
	0: 
	0: 
	1: 
	1: [Seleccionar]
	0: 
	0: [Seleccionar]
	1: [SI- Esport Base i Amateur]


	0: 
	0: [Seleccionar]
	1: [NO]







	Memòria explicativa de les activitats per a les que se sollicita la subvencióRow1: 
	0: 
	0: 
	1: 
	0: 



	Nom de la competició3Row1: 
	0: 
	0: 
	1: 


	Nom de la competició3Row2: 
	0: 
	0: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 




	Relació de subvencions sollicitadesrebudes: 
	Texto5: 
	0: 
	1: 
	2: 

	Casilla de verificación32: Off
	Casilla de verificación33: Off
	Casilla de verificación34: Off
	Casilla de verificación35: Off
	Texto44: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Texto45: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Casilla de verificación36: Off


