
 

 
 

  
 

ANNEX 1: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS 
PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA 
 
Dades identificatives del sol·licitant 
 
Cognoms i Nom  NIF/NIE 

 
 
Dades del domicili familiar 

 
Adreça electrònica 
 
 
Adreça postal 
 
 
CP i població        Telèfon de contacte 
 

 
  
Dades de l’alumne/s sol·licitant/s (en cas de mes d’un germà peticionari, cal omplir totes les peticions en aquest mateix full): 

 
Cognoms i Noms del/s alumne/s DNI Estudis que cursen Centre educatiu Curs lectiu 
     
     
     
 
Dades de la unitat familiar (Membres de la família (pares, avis, germans que resideixen a la mateixa adreça) aquest extrem es 

comprovarà mitjançant certificat de convivència a la data de publicació de la convocatòria): 

 

Cognoms i Noms  Parentiu DNI/NIE Data naixement 
    
    
    
    
    
 

Signatura jurada de tots els membres de la unitat familiar (membres de la unitat familiar majors de 18 anys), 
Declaració dels sotasignats 

- Acceptem les bases de la convocatòria per a les quals es sol·licita l’ajut. 

- Som coneixedors que la inexactitud de les dades facilitades dona lloc a la denegació de l’ajut. 

- Els ingressos de la unitat familiar (darrera renda presentada) □□□□□□□ €. 

 

__________________ _______________________ _________________________ _________________ 

 

__________________ _______________________ _________________________ _________________ 

 

 

Lloc i data 

 

____________________________________________, ________________ de ______________________, 201__ 

 



 

 
 

  
 

Documentació a presentar (posar una X a la documentació que s’adjunta) 

 
 Model de justificació. ANNEX 2.  
 DNI o NIE de la persona sol·licitant i/o del representant.  
 Còpia de la declaració de la darrera renda presentada o en el seu defecte el certificat 

d’imputacions integres o de renda negativa de tots els integrants de la unitat familiar. 
 Justificant de matrícula del curs (o document equivalent). 
 Certificat de l'entitat bancària que acrediti la titularitat del compte bancari del beneficiari de 

la subvenció, en què serà ingressat l’import de la subvenció . ANNEX 3. 
 Certificat d’inexistència de deutes vençuts amb l’Agència Tributària, amb la Tresoreria 

General de la Seguretat Social, o amb qualsevol altra administració publica de la persona, 
física o jurídica, beneficiària de la subvenció o autorització per consulta per part de 
l’Ajuntament de Roda de Berà.  

 
Compromisos (marcar amb una X) 
 

El sotasignant manifesta els següents compromisos: 
 

 Realitzar l’activitat formativa que fonamenta la concessió d’una ajuda per a la pràctica 
de l’esport. 

 Justificar davant l’Ajuntament de Roda de Berà la realització de l’activitat. 
 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l’Ajuntament de Roda de Berà 

així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar 
els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la 
informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.  

 Comunicar a l’Ajuntament de Roda de Berà l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos que financin l’activitat subvencionada, tant bon punt es conegui. 

 Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

 Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Agència Tributària 
(Hisenda), amb l’Ajuntament de Roda de Berà, i amb la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.  
 

Autoritzacions  (marcar amb una X) 

 
 Autoritzo l’Ajuntament de Roda de Berà a utilitzar l’adreça electrònica que he indicat a 

l’apartat 1 per requerir-me la possible documentació que manqui per completar aquesta 
sol·licitud, així com per qualsevol comunicació i/o notificació relativa a la subvenció. 

 
 Autoritzo a l’Ajuntament de Roda de Berà per que consulti amb l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària, amb la Seguretat Social i, si s’escau, que està al corrent de les 
seves obligacions. 

 
Lloc i data 
 
 
 
 
 

 
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 

 

 
INFORMACIÓ RELATIVA AL TRACTAMENT SOBRE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: 
 
Les dades de caràcter personal facilitades a aquest Ajuntament seran tractades d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (B.O.E. 298 de 14 de desembre de 1999). Respecte de les mateixes podran exercitar el dret d’accés, el dret de 
rectificació, el dret de cancel·lació i el dret d’oposició d’acord amb el previst a l’esmentada Llei i utilitzant els models de formularis que tenim a la vostra disposició. 

 


