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Annex 1 - Documentació aportada 

En cas de que no s’hagi presentat 
General 

□□□ Fotocòpia del DNI del/de la President/a.

□□□ Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud (ha de ser membre de la Junta Directiva).

□□□ Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal – NIF.

□□□ Fotocòpia dels estatuts de l’entitat, adaptats al Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats
esportives de Catalunya i en el cas que aquests hagin canviat en el darrer any.

□□□ Fotocòpia de l’acta de constitució de l’actual Junta Directiva, en cas que aquesta hagi canviat en el
darrer any.

□□□ Documentació que acrediti la inscripció al Registre de la Secretaria General de l’Esport, o bé en el
corresponent registre de la Generalitat de  Catalunya, i a la del Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes o còpia de la sol·licitud d’inscripció als Registres, amb el compromís de presentar la
inscripció en el moment de l’atorgament.

□□□ Annex 2 - Sol·licitud de subvenció corresponent al programa que sol·licita certificada per l’entitat.

□□□ Annex 3 – Certificat d’acreditació del representant legal

□□□ Annex 4 – Declaració jurada de de trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb l’Agència
Estatal Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb la legislació vigent i no tenir cap
deute ni amb  l’Ajuntament.

□□□ Annex 5 – Resum del projecte presentat

□□□ Annex 6 – Full de alta/modificació de tercers. Acreditatiu de la titularitat del sol·licitant del compte
corrent o llibreta d’estalvi.

□□□ Annex 7 - Pressupost específic: Despeses i ingressos

Específica per programes 

□□□ Document acreditatiu dels títols acadèmics dels/de les tècnics/ques.
Nº Total de títols presentats: ____.

□□□ Certificat de la companyia asseguradora amb la relació dels participants (nom, cognoms, data
de naixement i adreça).

□□□ Certificat de la Federació o del Consell Esportiu amb la relació dels participants (nom,
cognoms, data de naixement i adreça) i/o les fitxes federatives o de la inscripció.

□□□ Classificacions dels esdeveniments

El sol·licitant certifica que les dades expressades són les correctes i oficialment reconegudes en la 
documentació legal, vigent i actualitzada de l’entitat o associació. 

Santa Coloma de Gramenet, a ___ de/d’ ____________________ de 20_ 
(signatura de la persona que sol·licita i segell de l’entitat) 
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