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FORMULARI PER A ACTIVITATS ESPORTIVES                                   505 - I.2.2.4.1.

1.- Tipus d'activitat

2.- Data d'inici

3.- Data de finalització

Activitat puntual (curses, tornejos o similars)

Activitat continuada

4.- Número total de jornades (Únicament per a les activitats puntuals)

5.- Número de llicències
(El nombre de llicències s'haurà d'acreditar mitjançant un document de la respectiva 
federació o del Consell Esportiu del Gironès. Les llicències que no estiguin correctament 
acreditades seran desestimades)

(Únicament per a les activitats puntual. El nombre de participants s'haurà d'acreditat amb 
un llistat nominal. Els participants no acreditats seran desestimats)6.- Número total de participants

 7.- Pressupost de l'activitat

Personal

Despeses Ingressos
Concepte Import

Treballs realitzats per empreses 
externes  

Arbitratges

Subministraments

Material i vestuari esportiu

Lloguers

Comunicacions

Desplaçaments

Premis

Altres (especifiqueu-les) Altres ingressos (especifiqueu-los)

Subvencions públiques 
(especifiqueu-les)

Patrocini

Aportació entitat organitzadora

Quotes d'inscripció

ImportConcepte
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FORMULARI PER A ACTIVITATS ESPORTIVES (2)                                          

ImportConcepte
Ingressos

ImportConcepte
Despeses

Total ingressosTotal despeses

TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA (total ingressos - total despeses) 

ES_SV 
Pl. Lluís Companys, 1  17190 SALT  Tel. 972 24 91 91  NIF P-1716400-E  www.salt.cat 

 Pàgina 2 de 3

8.- Disponibilitat d'espais municipals

No disposa de l'ús de cap espai municipal
Habitualment no disposa de l'ús de cap espai municipal
Habitualment disposa de l'ús d'un despatx, local o magatzem municipal

Habitualment disposa de l'ús d'una instal·lació esportiva municipal sense serveis complementaris 
(vestidors, enllumenat...)
Habitualment disposa de l'ús d'una instal·lació esportiva municipal amb serveis complementaris 
(vestuaris, enllumenat...)

9.- Disponibilitat d'equipaments municipals  
     (taules, cadires, tarima, megafonia, tanques, carpes, arcs inflables...)

No utilitza equipaments municipals
Utilitza equipaments municipals 1 cop l'any
Utilitza equipaments municipals 2 cops l'any
Utilitza equipaments municipals 3 cops l'any
Utilitza equipaments municipals 4 o més cops l'any

10.- Abast territorial de les activitats en les quals participa

Activitats d'àmbit internacional
Activitats d'àmbit estatal (Espanya)

Activitats d'àmbit territorial (comarques de Girona)
Activitats d'àmbit local (Salt)
Activitats a nivell intern de l'entitat

Activitats d'àmbit nacional (Catalunya)

http://www.viladesalt.cat/


Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i 
correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot 
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt. 
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT

Signatura de la persona sol·licitant i segell de l'entitat:

de 20deSalt,

La persona signant DECLARA que les dades contingudes en aquest formulari corresponen a la realitat.

DECLARACIÓ

11.- Abast territorial de les activitats que organitza directament

FORMULARI PER A ACTIVITATS ESPORTIVES (3)                                          

Activitats d'àmbit internacional
Activitats d'àmbit estatal (Espanya)
Activitats d'àmbit nacional (Catalunya)
Activitats d'àmbit territorial (comarques de Girona)
Activitats d'àmbit local (Salt)
Activitats a nivell intern de l'entitat
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1.- Tipus d'activitat
(Únicament per a les activitats puntuals)
(El nombre de llicències s'haurà d'acreditar mitjançant un document de la respectiva federació o del Consell Esportiu del Gironès. Les llicències que no estiguin correctament acreditades seran desestimades)
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Concepte
Import
Import
Concepte
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Import
Concepte
Ingressos
Import
Concepte
Despeses
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8.- Disponibilitat d'espais municipals
9.- Disponibilitat d'equipaments municipals 
     (taules, cadires, tarima, megafonia, tanques, carpes, arcs inflables...)
10.- Abast territorial de les activitats en les quals participa
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Signatura de la persona sol·licitant i segell de l'entitat:
La persona signant DECLARA que les dades contingudes en aquest formulari corresponen a la realitat.
DECLARACIÓ
11.- Abast territorial de les activitats que organitza directament
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