
 

 
 
 
Núm. Exp.: G0422015000025 

 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 2015 

 AJUT PER A FAMÍLIES AMB RENDES ECONÒMIQUES LIMITADES 
 
 

 

DADES DE L’ESPORTISTA 
Nom i cognoms* 

 
DNI / NIE* 

Adreça* Núm.* Esc.* Pis* Porta* 

Codi postal* 

 
Població* Telèfon * 

 

A OMPLIR PER L’ENTITAT/CLUB/AMPA com a confirmació de les dades d’inscripció 

 

Entitat/Club/AMPA  Equip/categoria/ 
activitat esportiva  

Preu total de la temporada 2015/2016:  Quotes:  

En/na ______________________________________ com a ____________________________ d’aquesta 
entitat/club/AMPA, confirmo que l’esportista a que es fa referència en aquest document està inscrit/a i participa 
en les activitats a data d’avui. 

 
 
 
Signatura i segell                                                                                             

 
 
 

       Sant Vicenç dels Horts, ____  de/d’ ______________ de  2015 

 

 

      DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (MAJÚSCULES) 
Persona sol·licitant (pare, mare o tutor)* DNI / NIE* 

Adreça (en cas que sigui diferent de la de l’esportista)                                                  

 
Núm.* Esc.* Pis* Porta* Telèfon *                  

 

Adreça electrònica 
 
 

DECLARO que aquestes dades corresponen a la realitat i si se’m concedeix l’ajut em comprometo a: 
 
Acceptar la subvenció que se’m concedeixi donant el consentiment a l’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per tal de fer el 
pagament directament a la entitat/club/AMPA al qual està inscrit/inscrita el/la meu/va fill/a i complir les bases reguladores 
específiques de la convocatòria de l’ajut per a famílies amb rendes econòmiques limitades de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts. 
  
                                       Signatura 
 
 
 
 

Sant Vicenç dels Horts, ____  de/d’ ______________ de  2015 

 
(*) Aquestes dades són obligatòries per tramitar la vostra sol·licitud. 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran en un fitxer informatitzat 
per a  la  gestió  esp ecífica de  la  v ostra sol·licitud i  per  faci litar la  comuni cació. El  r esponsable del  fitxer és l’Ajuntament d e S ant Vi cenç dels Horts,  el  qual  vetlla per la 
confidencialitat en el  tractament d’aquestes dades així com p er l’adopció de le s mesures d’ordre tè cnic i organitzatiu qu e en g aranteixin la seguretat. A més, l’ Ajuntament es 
compromet a no ced ir-les a t ercers sense consentiment explícit de l’usuari excepte quan sigui nece ssari per a dur t erme la gestió que se so l·liciti o quan la llei a ixí ho obligui. 
Podeu dirigir-vos al Servei integral d'atenció ciutadana (SIAC) per exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals. 

Plaça de la Vila, 1, 08620 



 

 
Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar al SIAC (Servei integral d'atenció ciutadana, plaça de la 
vila, 1), del 14 de setembre al 2 d'octubre (de dilluns a dijous de 9 a 14h i de 16.30 a 18.30h, i divendres de 
9 a 14h), ambdós inclosos, i s’hi ha d’adjuntar la documentació següent: 
 

 
 Instància dirigida a la Regidoria d’Esports en què se sol·liciti la subvenció, segons l’imprès facilitat. 

 
 Original i fotocòpia del llibre de família complet i, si és el cas, sentència de separació o divorci, o conveni regulador 

on consti la pensió alimentària i la custòdia de fills. 
 

 Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant. En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, original i 
fotocòpia del NIE, passaport o document que legalment els substitueixi. 
 

 En el cas de família nombrosa: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent. 
 

 En el cas de família monoparental: original i fotocòpia del carnet de família monoparental vigent. 
 

 En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d’IRPF i/o butlletí de cotització a la Seguretat Social, 
i, en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que té. 
 

 En el cas que la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat convivència estigui afectat per algun tipus de 
minusvalidesa o discapacitat física, psíquica o sensorial, dictamen de valoració del grau de minusvalidesa certificat per 
l’ICASS o l’òrgan o entitat que correspongui. 
 

 Si en la unitat convivència hi ha algun cas d’acolliment, el document acreditatiu corresponent d’aquesta situació. 
 

 Certificat del SOC que acrediti si perceben prestació per atur tots els membres adults de la unitat de convivència i 
de l’import de la prestació o, si és el cas, certificat negatiu. 
 

 Original i fotocòpia de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda del darrer any. 
 

 Certificat de percebre o no pensions de l’Administració Pública i, en cas afirmatiu, de la quantia d’aquestes. 
 

 Justificant del capital mobiliari en què constin els rendiments i els saldos de tots els comptes oberts a nom de la 
persona sol·licitant. 
 

 Justificació de despeses fixes mensuals: contracte de lloguer de l’habitatge, últims rebuts de préstecs bancaris, 
despeses d’aigua, llum i gas... 

 
 
 
Els impresos de sol·licitud de subvenció estaran a la disposició de les persones interessades al SIAC (Servei 
Integral d’Atenció Ciutadana, plaça de la Vila, 1) i a la web municipal www.svh.cat/esports. 
 
Tant la llista d’assignació provisional com la definitiva es podran consultar a la pàgina web municipal de la 
Regidoria d’Esports (www.svh.cat/esports) o al SIAC. 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la Regidora d’Esports per telèfon (93 656 
62 45) o per correu electrònic (esports@svh.cat). 
 

http://www.svh.cat/esports
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