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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LES SOL·LITUDS DE SUBVENIONS 2017 
 
Totes les sol·licituds de subvenció hauran d’incloure la següent documentació:  
a) Full de sol·licitud de subvenció general   
b) Descripció del/s Projecte/s detallat/s 
c) Pressupost per a cada un dels projectes  
d) Sol·licitud de transferència (en cas de no haver-la presentat anteriorment, o haver d’actualitzar les 
dades de l’entitat) 

e) Declaració responsable sobre el compliment de les lleis de protecció jurídica del menor (en cas de 
projectes adreçats a menors) 

 
Les sol·licituds de subvenció de l’àmbit d’Esports, a més, hauran de presentar: 
 
Per accedir a la presentació de la sol·licitud d’ajut de l’àmbit d’Esports caldrà, a més,  presentar la 
documentació específica per a cada un dels programes establerts.  

Àmbit A – Programa ajuts a l’esport escolar i educatiu:  
 Document Esports 1 
 Document Esports 7 
Àmbit B1 – Projectes d’esports base: 
 Document Esports 2 
 Document Esports 6  
Àmbit B2 – Projectes d’esport popular: 
 Document Esports 3  
Àmbit B3 – Esport d’elit i reptes esportius i equips de competició federada: 
 Document Esports 4  
 Document Esports 6 
Àmbit C – Projectes d’esport assistencial, inclusiu, de cohesió social i ciutadania: 
 Document Esports 5 

 
Les sol·licituds de subvenció de l’àmbit de Promoció Econòmica i Projecció Exterior, a més, 
hauran de presentar: 

 
Per les subvencions de l’àmbit de PROMOCIO ECONOMICA caldrà presentar un dossier on es 
contemplin els següents aspectes: 

• Objectius del projecte. 
• Àmbit de l’actuació 
• Temps estimats de desenvolupament i consolidació. 
• Pressupost 

o Inversions 
o Ingressos 
o Despeses 

• Recursos necessaris 
o Humans 
o Tècnics 
o Formatius 

• Resultats previstos 
o Econòmics 
o Professionals 
o Socials 

• Sistemes de seguiment i avaluació. 
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Les sol·licituds de subvenció de l’àmbit de Cooperació hauran de presentar: 
 

• Full de sol·licitud normalitzat específic de l’àmbit de Cooperació al Desenvolupament   
• Sol·licitud de transferència (en cas de no haver-la presentat anteriorment, o haver d’actualitzar 
les dades de l’entitat)  

• Declaració responsable sobre el compliment de les lleis de protecció jurídica del menor (en cas 
de projectes adreçats a menors  


