
MODEL III: ADHESIÓ ENTITATS I ORGANITZACIONS

Curs 2021- 2022

(Document a presentar i omplir per l’entitat que realitza l’oferta)

Dades de l’entitat / associació:

Nom de l’organització /entitat que realitza l’activitat
Adreça de l’organització / entitat
NIF / CIF organització /entitat
Telèfon organització /entitat
Email organització /entitat

Relació d’activitats extraescolars per al curs 2021- 2022

Nom de l’activitat / grup / equip Edat a qui va dirigit Import per temporada*

*És  susceptible  de  ser  subvencionable  la  fitxa  federativa  i  la  quota  mensual  de 
l’activitat sol·licitada. Queda exclòs de l’activitat subvencionada el material esportiu, el 
transport, les dietes i totes aquelles despeses no especificades en les bases.

 Signant  aquest  document  declaro  que  complexo  tots  els  requisits  exigits  i  es  
compromet  a  desenvolupar  les  funcions  que  li  són  atribuïdes  com  a  entitat 
organitzadora a les bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics en l’àmbit 
d’activitats extraescolars, esportives i de lleure per al curs escolar 2021-2022.

 Declaro sota la meva responsabilitat el compliment de les lleis de protecció jurídica del menor  
marcant la casella per certificar la declaració.

 Declaro que tots els monitors/es o entrenadors/es disposen de la titulació mínima requerida  
segons estableix la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de regulació de l'exercici de les professions de 
l'esport.

 Declaro que tot el personal esta contractat laboralment o amb contracte de voluntariat per  
l’entitat.

D’acord  amb allò  establert  en  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  13 de desembre,  de  protecció  de  dades  de caràcter 
personal, s’informa que les dades personals seran incloses en el fitxer de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres  
amb la finalitat de fomentar i gestionar activitats extraescolars al municipi. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d’aquest fitxer: Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, Pl. de la Vila 1.



 Declaro que l’entitat disposa d’assegurança de responsabilitat civil i d’accident vigent.

 Declaro que l’entitat assumeix directament aquestes obligacions davant l’Ajuntament també  
en el supòsit que subcontracti alguna de les activitats subvencionades. 

 Declaro (marcant aquesta casella) que ADJUNTO el model IV anomenat dades bancàries.

 SOL•LICITO l’adhesió al  Programa d’ajuts econòmics en l’àmbit  d’activitats  extraescolars  
esportives i de lleure pel curs 2021-2022.

I perquè consti en el corresponent expedient de concessió de subvencions de l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres, signo aquesta DECLARACIÓ sota la meva responsabilitat.

(Segell i signatura)

Sant Andreu de Llavaneres, ___ de _________________de 2021

D’acord  amb allò  establert  en  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  13 de desembre,  de  protecció  de  dades  de caràcter 
personal, s’informa que les dades personals seran incloses en el fitxer de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres  
amb la finalitat de fomentar i gestionar activitats extraescolars al municipi. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d’aquest fitxer: Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, Pl. de la Vila 1.
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