
INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL.LICITUD

Ajuts econòmics per la pràctica d’activitats físiques i esportives dels infants
en ofertes fetes per les entitats esportives i ampas de Vilafranca, durant el
curs 2019/2020

                             Regidoria d’Esports 

1. Abans d'emplenar la sol.licitud, llegeixi els requisits dels ajuts en les bases de la convocatòria. 

2. Empleni totes les dades que se li demanen al formulari MODEL 01

3. Seleccioni en el formulari MODEL 02 si vostè es troba en la situació 1 o en la situació 2. Si es troba 
en la situació 1 autoritzi a l'Ajuntament de Vilafranca a la consulta de les dades  de les sol.licituds 
d'ajuts a l'escolarització que ha presentat.

4. Si en el formulari MODEL 02 ha assenyalat la situació 1, a continuació només cal que empleni el 
formulari MODEL  04 i presenti la sol.licitud signada  a les oficines d’atenció a la ciutadania de la 
regidoria d’esports (a la planta baixa del Complex Aquàtic, en els seus horaris d’obertura habituals).

5. Si en el formulari MODEL 02 ha assenyalat la situació 2, a continuació cal que empleni els formularis 
MODEL  03 i el MODEL 04, aportar la documentació que acrediti  la situació familiar (segons el que es 
descriu en els apartats 7.1 i 7.2 de les bases dels ajuts) i presenti la sol.licitud signada a les oficines 
d’atenció a la ciutadania de la regidoria d’esports (a la planta baixa del Complex Aquàtic, en els seus 
horaris d’obertura habituals).

Si té qualsevol dubte o necessita algun aclariment per emplenar la sol.licitud, pot contactar amb les 
oficines tècniques de la regidoria d'esports (Joan Recasens, telèfon: 938 172 318, correu electrònic: 
jrecasens@vilafranca.org)

mailto:jrecasens@vilafranca.org


MODEL
01

INSTÀNCIA DE SOL.LICITUD
Ajuts  econòmics  per  la  pràctica  d’activitats  físiques  i
esportives  dels  infants  en  ofertes  fetes  per  les  entitats
esportives i ampas de Vilafranca, durant el curs 2019/2020                              Regidoria d’Esports 

DADES DE L’INFANT:

Nom i cognoms       

DNI / NIE                         Data de naixement  (dd/mm/aaaa)     

Nacionalitat                             HOME                   DONA   

Escola on cursa els estudis      

DADES DEL PARE, MARE, TUTOR/A:

Nom i cognoms          DNI / NIE  

Nom i cognoms          DNI / NIE  

ALTRES DADES:

Adreça        

                     

Telèfons                         

Correu electrònic             

SOL·LICITO:

Acollir-me al programa d'ajuts econòmics per la pràctica d’activitats físiques i esportives dels infants en ofertes 
fetes per les entitats esportives i ampas de l’Ajuntament de Vilafranca.

FAIG CONSTAR,

Que si rebo suport econòmic em comprometo que l'infant assisteixi a les activitats físiques-esportives per les
que  es  sol.licita  l'ajut  econòmic  i  a  abonar  el  percentatge  de  l’import  de  les  quotes  que  no  hagi  estat
subvencionat per l’Ajuntament.

Nom i cognoms de qui signa           

signatura

Vilafranca del Penedès, a    de /d’    de  2020

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès informarà a l’Agència Estatal d’Administració Tributària dels ajuts a l’escolarització 
atorgats en aquesta convocatòria.



MODEL
02

AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DOCUMENTACIÓ
Ajuts  econòmics  per  la  pràctica  d’activitats  físiques  i
esportives  dels  infants  en  ofertes  fetes  per  les  entitats
esportives i ampas de Vilafranca, durant el curs 2019/2020                              Regidoria d’Esports 

Indiqueu en quina de les 2 situacions següents us trobeu i segueixi els passos que s'indiquen:

SITUACIÓ 1

HE PRESENTAR UNA SOL.LICITUD a l’Ajuntament de Vilafranca pels “AJUTS A L’ESCOLARITZACIÓ” per al curs 
2018/2019 

Autoritzo a l'Ajuntament de Vilafranca a la consulta de les dades  de les sol.licituds d'ajuts a l'escolarització 
que he presentat, per la valoració i càlcul dels ajuts econòmics per la pràctica d'activitats físico-esportives

A continuació només cal emplenar el model  04 i presentar la sol.licitud signada a les oficines 
d’atenció a la ciutadania de la regidoria d’esports (a la planta baixa del Complex Aquàtic, en 
els seus horaris d’obertura habituals).

SITUACIÓ 2

NO HE PRESENTAR UNA SOL.LICITUD a l’Ajuntament de Vilafranca pels “AJUTS A L’ESCOLARITZACIÓ” per al 
curs 2018/2019.

A continuació cal emplenar el model  03 i el 04, aportar la documentació que acrediti  la 
situació familiar (segons el que es descriu en els apartats 7.1 i 7.2 de les bases dels ajuts) i 
presentar la sol.licitud signada a les oficines d’atenció a la ciutadania de la regidoria 
d’esports (a la planta baixa del Complex Aquàtic, en els seus horaris d’obertura habituals).



MODEL
03

DADES DE LA UNITAT FAMILIAR I AUTORITZACIÓ
Ajuts econòmics per la pràctica d’activitats físiques i esportives dels infants en ofertes fetes per
les entitats esportives i ampas de Vilafranca, durant el curs 2019/2020

                             Regidoria d’Esports       

DADES DE LA UNITAT FAMILIAR (pare / mare / tutors / germans menors de 18 anys que conviuen en el mateix domicili)

Parentiu DNI NIE (1) Nom i cognoms Data naixement Signatura (2) Discapacitat (3)

(1) En el cas dels estrangers que hagin obtingut el DNI recentment, caldrà anotar l’anterior número d’identificació.
(2) Signatura només dels majors d’edat. Si només hi consta una signatura, qui presenta i signa la sol.licitud, pare, mare o els tutor legal, es responsabilitza de la sol.licitud i que les dades que s’hi 
consignen són certes i s’han fet amb l’acord de l’altre progenitor, si n’hi ha.
(3) marcar amb una X només per als membres que tinguin una discapacitat superior al 33% i que es pugui acreditar

Els signants que constem en les dades de la unitat familiar
AUTORITZEM la consulta de les dades assenyalades per a la comprovació de la situació econòmica, laboral i familiar, d’acord amb les bases de la convocatòria:

Declaració de Renda Certificats de pensions/prestacions Carnet de família monoparental Grau de discapacitat
i dades fiscal en general  i de vida laboral (marcar només en cas de tenir-ho)

PRESENTEM
Declaració responsable d’ingressos (només en situacions en les quals no es puguin justificar els ingressos)



MODEL
04

DADES DE L'ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA
Ajuts  econòmics  per  la  pràctica  d’activitats  físiques  i
esportives  dels  infants  en  ofertes  fetes  per  les  entitats
esportives i ampas de Vilafranca, durant el curs 2019/2020                              Regidoria d’Esports    

L'infant (nom i cognom de l'infant)       

participa/participarà de forma continuada en l'activitat física-esportiva organitzada per:

-   L'AMPA de l'Escola     

-   L'entitat esportiva (nom de l'entitat)      

Nom de l'activitat físico-esportiva en la que participa:    

 

Indiqui en quins dies de la setmana participarà en l'activitat físico-esportiva:

Dilluns Dimarts Dimecres

Dijous Divendres Dissabte

Diumenge

Indiqui en quins mesos participarà en l'activitat físico-esportiva:

Setembre Octubre Novembre

Desembre Gener Febrer

Març Abril Maig

Juny

Quota mensual que s'abona a l'entitat organitzadora:      €/mes



DECLARACIÓ RESPONSABLE

Nom i cognoms  DNI  

DECLARA sota la seva responsabilitat :

1. Que  reuneix els requisits, per a ser beneficiària, previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de 
novembre, General de Subvencions, i que són els següents:

a) No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat 
d’obtenir subvencions o ajut públics.

b) No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma 
de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.

c) No trobar-se en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes 
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, 
o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica que reguli aquestes 
matèries.

d) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.

e) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís 
fiscal.

f) Trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.

g) No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir 
subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.

2. Que  ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol activitat, a altres àrees de l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès, o per la mateixa activitat a altres Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions 
següents:

ENTITAT CONCEDENT
ACTIVITAT PER LA QUAL ES

SOL.LICITA SUBVENCIÓ
IDENTIFICACIÓ DE LA

CONVOCATÒRIA IMPORT



3. Que ES COMPROMET a comunicar a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en el moment de la justificació 
de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions per la mateixa 
activitat.

4. Que ES COMPROMET a complir les condicions de la subvenció.

5. Que no té pendent de justificar o reintegrar cap subvenció anterior atorgada per l’Ajuntament, havent 
transcorregut el termini per fer-ho

I, perquè així consti, signo la present a    ,    de /d’   de  

signatura
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