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• Subvencions 2015

• Calendari de funcionament de les instal·lacions esportives                          
municipals

• Contractació de personal, SS, llicència única.  
Infraestructura

• Proposta de taller de formació:  captació de finançament 
extern



Subvencions 2015Subvencions 2015



Dues opcions:

• Projecte: activitat ordinària del club

Inclou el pressupost general del club i inclou activitats puntuals

• Projecte: activitat puntual (només una)

Presentació d’un sol projecte/activitat



CARACTERÍSTIQUES i DOCUMENTACIÓ

Projecte: activitat ordinaria.

• Documentació general (fitxa 1) i:
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.

Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.

Certificat d’estar donat d’alta en el registre entitats local

• Memòria de l’activitat (fitxa 2): els objectius del club, que vol fer, com ho• Memòria de l’activitat (fitxa 2): els objectius del club, que vol fer, com ho

vol fer, número equips, competicions on participa o vol participar, número

d’esportistes per categories, … característiques importants del club

• Pressupost (fitxa 3): diferents conceptes del pressupost general del club

on s’inclou les activitats puntuals (sense detallar el pressupost d’aquestes

activitats) EL PRESSUPOST HA DE SER JUSTIFICABLE EN LA SEVA TOTALITAT

• Dades general del club (fitxa 4)



CARACTERÍSTIQUES i DOCUMENTACIÓ

Projecte: activitat puntual.

• Documentació general (fitxa 1) i:
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.

Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.

Certificat d’estar donat d’alta en el registre entitats local

• Memòria de l’activitat (fitxa 2): els objectius de l’activitat, perquè es vol fer, on• Memòria de l’activitat (fitxa 2): els objectius de l’activitat, perquè es vol fer, on

es vol fer, participació prevista una mica detallada (núm participants, categories,

procedència, ...), durada, nivell esportiu (torneig, campionat, sector, .. Provincial,

autonòmic, nacional, internacional), allotjament … característiques importants de

l’activitat puntual.

•Pressupost (fitxa 3): diferents conceptes del pressupost de l’activitat

puntual. EL PRESSUPOST HA DE SER JUSTIFICABLE EN LA SEVA TOTALITAT

• Dades general del club (fitxa 4)



TERMINIS
Subvencions nominatives:

A partir del dia 7 de gener (no hi ha data final)

Les documentacions correctes es tramitaran dins el mes de gener (aprovació a 

inicis del mes de febrer)

Les documentacions incorrectes: es donarà 10 dies per esmenar errors i 

posteriorment es tramitaran  totes les esmenades.posteriorment es tramitaran  totes les esmenades.

Subvencions de pública concurrència:

Fins el dia 28 del mes de febrer de 2014

Les documentacions incorrectes: es donarà 10 dies per esmenar errors i 

posteriorment es tramitaran  totes les esmenades.

Les documentacions correctes es tramitaran dins el mes de març



JUSTIFICACIÓ 

Memòria justificativa: indicant les activitats realitzades, el compliment de les condicions

imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat subvencionada.

-Relació de la totalitat de les despeses derivades de la realització de l’activitat

subvencionada degudament desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada

de les factures i comprovants de pagament per import igual al cost de l'activitat

última

de les factures i comprovants de pagament per import igual al cost de l'activitat

subvencionada.

- Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la

inexistència d’altres subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat

subvencionada o, en el seu cas, indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin

finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i procedència.
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