
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del qual és responsable l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar l’assumpte per 
la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: camí del Mig, 
número 9 de Sant Joan Despí o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat.

Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser d’interès d’aquesta 
entitat.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat
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Es presentarà al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí Exemplar per a l’Ajuntament

1. Entitat sol·licitant 
Nom de l’entitat Document identificatiu: CIF 

Domicili (a l’efecte de notificació)  Núm.                 Escala           Pis

Població  Codi postal        Província

Telèfon                          Fax                                Correu electrònic

Web Núm. de registre Generalitat Catalunya

Nom de qui presideix l’entitat Núm. registre local d’entitats

2. Persona sol·licitant 
Nom i cognoms Document identificatiu: DNI / CIF
 
Càrrec que ocupa a l’entitat Telèfon                                   

3. Dades del projecte
Nom del projecte Cost total del projecte (€) (1)  
   
  Subvenció demanada (€)
                                                                                                                                                           

Departament destinatari i àmbit al qual es presenta
 Promoció Associativa 
 Esports
 Educació, Infància i Família
 Acció Social i Igualtat
 Sanitat
 Joventut
 Cooperació
 Gent Gran
 Medi Ambient

(1) S’omple automàticament en completar el balanç 
econòmic (total de despeses reals). 
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4. Relació de documentació a presentar
Projecte
Model de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Ajuntament a creditors particulars, en el cas
que sigui un nou número de compte, o fotocòpia de les dades del compte bancari si l’entitat té el mateix número de
compte (per descarregar-ho, pots fes clic aquí).
Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança contractada i del rebut de pagamant de l’any en curs
Acta de constitució de la Junta Directiva o certificat de renovació actual.
Acta de la darrera Assamble General.
Escrit del secretari/ària amb la data de finalització del mandat actual de la Junta.
Si la subvenció demanada és inferior a 3.000 € heu de presentar la següent declaració:

Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària i la Tresoreria General 
 de la Seguretat Social (Annex A).
Si la subvenció demanada és igual o superior a 3.000 € heu de presentar els dos certificats següents:

Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària (per a més informació, fes clic aquí).
Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (per a més  
informació, fes clic aquí).

Certificat signat pel secretari/ària del Club on es detallin les persones amb contracte laboral vigent amb l’entitat. 
Cal adjuntar còpia dels contractes laborals (Annex B).
Altra documentació requerida a les bases de subvencions, en referència a l’especificitat de l’àmbit al qual es 
presenta el projecte.

Signatura beneficiari/ària o representant Segell de l’entitat

http://stjoandespi.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2015/12/MODEL_DOMICILIACIO_BANCARIA_SEPA_TRESORERIA.doc
http://stjoandespi.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2015/12/CERTIFICATS_HISENDA_SEGURETATSOCIAL.pdf
http://stjoandespi.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2015/12/CERTIFICATS_HISENDA_SEGURETATSOCIAL.pdf


D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del qual és responsable l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar l’assumpte per 
la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: camí del Mig, 
número 9 de Sant Joan Despí o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat.

Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser d’interès d’aquesta 
entitat.
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Es presentarà al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí Exemplar per a l’entitat

1. Entitat sol·licitant
Nom de l’entitat Document identificatiu: CIF 

Domicili (a l’efecte de notificació) Núm. Escala           Pis

Població Codi postal        Província

Telèfon                          Fax Correu electrònic

Web Núm. de registre Generalitat Catalunya

Nom de qui presideix l’entitat Núm. registre local d’entitats

2. Persona sol·licitant
Nom i cognoms Document identificatiu: DNI / CIF

Càrrec que ocupa a l’entitat Telèfon

3. Dades del projecte
Nom del projecte Cost total del projecte (€) (1)

Subvenció demanada (€)

Departament destinatari i àmbit al qual es presenta
 Promoció Associativa 
 Esports
 Educació, Infància i Família
 Acció Social i Igualtat
 Sanitat
 Joventut
 Cooperació
 Gent Gran
 Medi Ambient

(1) S’omple automàticament en completar el balanç
econòmic (total de despeses reals). 
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4. Relació de documentació a presentar
Projecte
Model de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Ajuntament a creditors particulars, en el cas
que sigui un nou número de compte, o fotocòpia de les dades del compte bancari si l’entitat té el mateix número de
compte (per descarregar-ho, pots fes clic aquí).
Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança contractada i del rebut de pagamant de l’any en curs
Acta de constitució de la Junta Directiva o certificat de renovació actual.
Acta de la darrera Assamble General.
Escrit del secretari/ària amb la data de finalització del mandat actual de la Junta.
Si la subvenció demanada és inferior a 3.000 € heu de presentar la següent declaració:

Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària i la Tresoreria General 
 de la Seguretat Social (Annex A).
Si la subvenció demanada és igual o superior a 3.000 € heu de presentar els dos certificats següents:

Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària (per a més informació, fes clic aquí).
Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (per a més  
informació, fes clic aquí).

Certificat signat pel secretari/ària del Club on es detallin les persones amb contracte laboral vigent amb l’entitat. 
Cal adjuntar còpia dels contractes laborals (Annex B).
Altra documentació requerida a les bases de subvencions, en referència a l’especificitat de l’àmbit al qual es 
presenta el projecte.

Signatura beneficiari/ària o representant Segell de l’entitat

http://stjoandespi.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2015/12/MODEL_DOMICILIACIO_BANCARIA_SEPA_TRESORERIA.doc
http://stjoandespi.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2015/12/CERTIFICATS_HISENDA_SEGURETATSOCIAL.pdf
http://stjoandespi.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2015/12/CERTIFICATS_HISENDA_SEGURETATSOCIAL.pdf
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

PROJECTE ANUAL DE FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT ESPORTIVA

ANNEX  A

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL

Nom de l’entitat  Document identificatiu: CIF

Departament destinatari        Cost total del projecte (€)

Nom i cognoms de qui subscriu            Document identificatiu: CIF Subvenció demanada (€) 
  
Càrrec que ocupa a l’entitat        Nom del projecte    

DECLARA sota la seva responsabilitat que l’entitat a la qual representa es troba al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que aquesta declaració substitueix la presentació dels 
corresponents certificats acreditatius en el cas que sigui beneficiària d’una subvenció d’import no superior a 
3.000 €, tal com estableix l’article 24 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions.

Sant Joan Despí,            de/d’                            de 20         .

Signatura beneficiari/ària o representant                                               Segell de l’entitat
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PROJECTE ANUAL DE FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT ESPORTIVA

ANNEX  B

CERTIFICAT DEL PERSONAL DE L’ENTITAT AMB CONTRACTE LABORAL

Nom de l’entitat  Document identificatiu: CIF

Departament destinatari        Cost total del projecte (€)

Nom i cognoms del secretari/ària            Document identificatiu: NIF Subvenció demanada (€) 
  
Càrrec que ocupa a l’entitat        Nom del projecte    

CERTIFICA que les persones amb contracte laboral vigent amb aquesta entitat són:

Sant Joan Despí,            de/d’                            de 20         .

Signatura del secretari/ària                                               Segell de l’entitat

Nom i cognoms DNI / NIF
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

1. DADES DE L’ENTITAT 
1.1 Composició de la Junta Directiva
President/ta
Nom                                                     Cognoms      DNI

Domicili

Secretari/ària
Nom                                                     Cognoms      DNI

Domicili

Tresorer/a
Nom                                                     Cognoms      DNI

Domicili

1.2 Dades bancàries autoritzades per a rebre la transferència
Nom i cognoms del titular

Entitat bancària                                   Número de compte - IBAN

1.3 Dades pòlissa assegurança
Tipus d’assegurança                                          Període de vigència
                                                                           De a
Companyia                                                         Núm. de pòlissa

Nombre de dones a la Junta Directiva Total membres de la Junta Directiva
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

2. PROJECTE
2.1 Dades del projecte
Nom del projecte Cost del projecte (en euros)
      
  Subvenció demanada (en euros)
                                                                                                                                                           

2.2 Objectius (en relació amb l’àmbit al qual es presenta el projecte) 

Activitats esportives de competició federada per a esportistes majors de 15 anys*
    Nombre d’equips o grups de 10 esportistes individuals de competició

Nombre d’esportistes en competició
Nombre d’esportistes en competició residents a Sant Joan Despí
Nombre d’equips que competeixen en lliga regular fora de Catalunya
Nombre d’esportistes femenines

* En tots els casos amb esportistes majors de 15 anys

2.3 Descripció d’activitats esportives
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Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

Activitats puntuals de promoció esportiva a la ciutat
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Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

Activitats puntuals de promoció esportiva a la ciutat
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Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

Activitats esportives de l’entitat que fomentin les relacions socials i d’integració de les persones
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Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

Acte / activitat        Nombre de participants any anterior

Descripció

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

Activitats esportives de l’entitat que fomentin les relacions socials i d’integració de les persones
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

Edats                                        Homes      Dones  
Joves (16-30 anys) 
Adults (31-64 anys) 
Gent gran (+65 anys) 

Procedència dels esportistes Homes      Dones
Barri Centre 
Barri Torreblanca 
Barri Residencial Sant Joan 
Barri les Planes 
De fora del municipi 

PROJECTE ANUAL DE FUNCIONAMENT ENTITAT ESPORTIVA

2.4 Destinataris i participants potencials 
A qui adreceu principalment les vostres activitats (marqueu amb una creu).

Total per gènere

Total per gènere

2.5 Recursos
2.5.1 Disponibilitat de local

Propi
De lloguer 
Cedit per l’Ajuntament 

2.5.2 Disponibilitat de recursos materials i altres 
inventariables

Equip informàtic        Altres
Telèfon 
Fotocopiadora

2.5.3 Disponibilitat de recursos humans 
Nre. professionals per gestió/administració
Nre. professionals a les activitats 

Nre. Monitors / tècnics voluntaris
Nre. Formadors / tècnics contractats

Nre. total de socis         Homes        Dones
< de 25 anys  
> de 25 anys

2.5.4 Ús i aplicació de les noves tecnologies
· Teniu Internet Sí      No
· Teniu web pròpia, facebook.. Sí      No 
· Formeu part del portal associatiu Despientitats Sí      No 
· Heu fet formació relacionada amb aquest tema Sí      No 
· En cas afirmatiu, indiqueu quina

· Coneixeu i/o heu consultat els serveis del Punt d’Assessorament i Informació Despientitats (PAID)? Sí      No
· En cas afirmatiu, expliqueu en què us ha ajudat
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

2.5.5 Recursos econòmics 

INGRESSOS                                           Import (€)
Propis
Quotes socis/es
Quotes activitats
Campanyes pròpies
> Subtotal

Altres ingressos 
Col·laboracions i/o espònsors
> Subtotal

Subvencions 
Diputació
Generalitat
Altres institucions

> Subtotal

Subtotal ingressos

SUBVENCIÓ demanada a 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí

TOTAL INGRESSOS

DESPESES                                             Import (€)
Funcionament intern de l’entitat
Subministraments (aigua, llum...)
Telèfon
Neteja
Manteniment
Altres*

> Subtotal

Activitats del projecte
Material esportiu
Recursos humans
Actes socials
Difusió
Assegurança per l’activitat
Despeses bancàries
Fotocòpies
Informàtica
Fotografia
Arbitratge
Desplaçaments
Equipacions esportives
Despeses federatives
Altres

 

> Subtotal

TOTAL DESPESES

SALDO RESULTANT
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

3. OBSERVACIONS

Signatura beneficiari/ària o representant Segell de l’entitat

La persona sol·licitant declara, en nom de l’entitat, que totes les dades recollides en aquest projecte es 
corresponen amb la realitat.
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