Programes esportius de la convocatòria de subvenció a les
entitats esportives d'Igualada. Any 2020.
Nom de l’entitat:
Programa esportiu del curs 2019/2020.
Programa esportiu de l’any 2020.
Demano que ens sigui concedida una subvenció pels següents programes (marcar les opcions a les quals es demana
subvenció):
(P.1) Programa de suport a les activitats regulars de l’esport BASE de les entitats esportives d’àmbit
federat.
(P.2) Programa de suport a les activitats regulars de l’esport SÈNIOR amateur de les entitats esportives
d’àmbit federat.
(P.3) Programa de suport a les entitats esportives MULTIESPORTIVES.
(P.4) Programa de suport a les entitats esportives que participen en esdeveniments esportius oficials
INTERNACIONALS I ESTATALS.
(P.5) Programa de suport a l’esport FEMENÍ federat.
(P.6) Programa de suport a l’organització d’ ESDEVENIMENTS esportius puntuals.
(P.7) Programa de suport a activitats de celebració d’ANIVERSARIS significatius de l’entitat.
(P.8) Programa de suport a l’organització d’ ESCOLES ESPORTIVES d’iniciació.
(P.9) Programa de suport a entitats que promouen l’esport per a persones amb necessitats ESPECIALS.
(P.10) Programa de suport a l’organització d’una INSTAL·LACIÓ esportiva municipal.
Depenen dels programes marcats en el punt anterior, ompliu la informació sol·licitada per cada programa (es poden
adjuntar els fulls que convingui):
P.1.- L'Entitat manifesta que té inscrits, en la respectiva federació, els següents equips de base:
Núm.

Categoria equips MASCULINS base

Núm. nens a
l’equip

1
2
3
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

Núm.

Categoria equips FEMENINS base

1

Núm. nenes a
l’equip

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

P.2.- L'Entitat manifesta que té inscrits, en la respectiva federació, els següents equips sèniors:
Número equips sèniors masculins
Número equips sèniors femenins
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P.3.- L'Entitat manifesta que té inscrites les següents seccions:
Núm.

Nom de la secció esportiva

Núm.

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

Nom de la secció esportiva

P.4.- L'Entitat manifesta que té inscrits els seus equips sèniors en les següents competicions de categoria estatal i
internacional:
Nom competició d’àmbit estatal masculina

Núm. partits competició
estatal

Nom competició d’àmbit estatal femenina

Núm. partits competició
estatal

Nom competició d’àmbit internacional masculina

Núm. partits competició
internacional

Nom competició d’àmbit internacional femenina

Núm. partits competició
internacional

P.5.- L'Entitat manifesta que promou l’esport femení. Informació vinculada a altres programes i no s’ha d’omplir cap
apartat.
P.6.- L'Entitat manifesta que té previst realitzar els següents esdeveniments:
El programa de l’activitat o projecte descrit és: (es poden adjuntar els fulls que convingui, màxim 2 activitats)
Nom activitat:
Definició
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Nom activitat:
Definició

P.7.- L'Entitat manifesta que durant el present any o temporada celebra l’aniversari següent (marcar l’opció):
25 anys

50 anys

75 anys

Centenari

P.8.- L'Entitat manifesta que organitza una escola esportiva d’esport base i que els esportistes de la mateixa no estan
inclosos al programa 1 (esport base federat):
Número de participants de l’Escola Esportiva FEMENINS
Número de participants de l’Escola Esportiva MASCULINS

0
P.9.- L'Entitat manifesta que promou l’esport per a persones amb necessitats especials:
Nom activitat

Número participants
Masc.

Espai utilitzat

Fem.

0
P.10.- L'Entitat manifesta que col·labora en el funcionament habitual d’una instal·lació esportiva municipal (obertura
de la instal·lació, realització de la neteja, control dels usuaris en l’horari d’ús de l’entitat, marcatge de l’espai, ...):
Instal·lació

Página 4 de 5

Dades addicionals:
- El nombre d’associats de la nostra entitat és de:
_______homes _______dones
- La darrera actualització dels estatuts és de data ____ / ____ / ________
- Les dades per l’Estudi d’ocupació esportiva de l’entitat (Diputació de Barcelona) és:
Homes
Remunerats amb contracte
Voluntaris remunerats
Voluntaris NO remunerats

Dones

Total

0

0
0

*No cal signar aquest formulari ja que s'annexa en el formulari d'aportació de documentació que ja requereix la signatura mitjançant un certificat
digital reconegut de signatura electrònica.
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