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SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS ESPORTIVES PER PERSONES AMB 
NECESSITATS D’ATENCIÓ ESPECIAL O TERAPÈUTICA TEMPORADA 17/18 

 
PERÍODE DE SOL·LICITUD: del 25 de setembre al 25 d’octubre. 
TRÀMIT PRESENCIAL – OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA (OAC) 

De dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h 
 
DADES DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA 
 

Natació al C.E.M. la Piscina dins el grup escolar   

Natació fora de l’horari escolar i caps de setmana    
    

INSTAL·LACIÓ 
PARC DEL GARRAF   

ESPORTIU LA PISCINA   
 
 
Preu total de l’activitat:.........................(sense matrícula, no es subvenciona els equipatges esportius, transports...) 
. 
 
DADES DE QUI FA L’ACTIVITAT ESPORTIVA 
 
Cognoms:................................................................... Nom:................................................................................. 
 
Adreça:.................................................................................................................................................................. 
 
Telèfons de contacte:............................................................................ NIF/NIE:................................................. 
 
Data de naixement:.............................................................. Curs escolar:.......................................(1r,2n...de 
primària, ESO, batxillerat...). 
 
Malaltia i discapacitat que pateix:..................................................................................................................... 
 
DADES UNITAT FAMILIAR 
Responsable que demana la subvenció 

Fibromialgia   Esclerosis múltiple   Parkinson   
 
Cognoms:................................................................... Nom:................................................................................. 
 
Adreça:.................................................................................................................................................................. 
 
Telèfons de contacte:............................................................................ NIF/NIE:................................................. 
 
Total de membres de la unitat familiar majors de 16 anys:...............  menors de 16 anys:.................................. 
 
ADULTS MAJORS DE 16 ANYS 
Cognoms i nom: Parentiu: Estat civil: Situació laboral: 
    
    
    
    
    
    
Parentiu: parella, pare, mare, avi, avià, oncle, tieta, germà, germana, cosí, cosina... 
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Estat civil: solter, soltera, casat, casada, vidu, vídua, divorciat, divorciada, separat, separada, parella de fet... 
Situació laboral: treballador fix, autònom, atur, estudiant, pensionista, treball eventual... 
SEPARACIÓ O DIVORCI DELS PROGENITORS: 
Indispensable aportar sentencia judicial o acords de la manutenció dels fills. 
Si en l’acord especifica que les activitats extraordinàries, son abonades per parts iguals pels dos progenitors, tant 
si demanen subvenció els dos progenitors o no més un, el total de la despesa de l’activitat esportiva es 
dividirà per dos. 
En cas d’incompliment del pagament dels acords, aportar còpia de la denúncia o de la demanda judicial. El 
progenitor que abona el total de l’activitat serà qui pot demanar subvenció i el tant per cent subvenció es calcularà 
pel preu total de l’activitat esportiva. 
 
En cas de separació o divorci, si els dos progenitors demanen subvenció hauran d’omplir dos sol·licituds 
per separat.    
 

 
 
 

 
   
 
OBSERVACIONS:________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 La persona sotasignat declara: 

- Que totes les dades que figuren en aquest imprès són les sol·licitades, absolutament certes i es                 
poden demostrar amb els documents que s’adjunten. 

- Que és coneixedora de les condicions que regulen aquesta convocatòria. 
- Que AUTORITZA a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a consultar les dades que siguin necessàries                    

per tal de comprovar la veracitat d’aquestes dades.  
 
DNI/NIE:.....................Noms i cognoms:................................................................................................ 
 
 
 

 
 

Vilanova i la Geltrú: a...........de....................de............ 
 


