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FITXA TÈCNICA DE L'ACTIVITAT DE L’ENTITAT ESPORTIVA 

 

 
1. Dades de l'entitat sol·licitant 

 

Annexeu documents sempre que sigui necessari o en cas de manca d’espai en el formulari 

  

2. Interès general pel municipi 

 

Desenvolupar activitats de manera regular al llarg de l’any:   

- Entrenaments:    ☐ SI       ☐ NO 

- Altres:  

Participació regular en competició en funció del calendari:  ☐ SI       ☐ NO 

Per participar en actes no esportius organitzats per l’ajuntament: 

☐ NO 

☐ Un acte 

☐ Més d’un acte 

 

3. Realització d’activitats extraordinàries  

 

Activitats dirigides a majors de 60 anys: ☐ SI       ☐ NO 

Activitats dirigides a persones discapacitades: ☐ SI       ☐ NO 

 

4. Per competir en les categories segons les establertes per federació o 

consell.  

 

☐ Competir en 7 categories o més 

☐ Competir en 6 categories 

☐ Competir en 5 categories 

☐ Competir en 4 categories 

☐ Competir en 3 categories 

☐ Competir en 2 categories 

☐ Competir en 1 categoria 

 

Nom de l’entitat NIF 
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5. Nivell de qualificació del personal tècnic. 
   

Tècnic/a  nivell nacional: ☐ SI       ☐ NO 

Llicenciat/da en LCAFE: ☐ SI       ☐ NO 

Monitor/a: ☐ SI       ☐ NO 

Accions formatives pròpies: ☐ SI       ☐ NO 

 

6. Nombre de practicants amb fitxa federativa o consell esportiu. 

 

☐ Més de 100 practicants/es  

☐ Entre 50 i 99 practicants/es 

☐ Entre 25 i 49 practicants/es 

☐ Menys de 25 practicants/es 

 

Tota la documentació necessària per acreditar els fets haurà d’anar degudament inclosa dins 

la memòria de l’activitat. Recordeu que cal presentar, tal com diuen les bases, horaris 

d’entrenament, calendaris oficials de competicions, documents gràfics i descripcions de les 

activitats realitzades i documents federatius o del consell necessaris, documentació dels tècnics 

i monitors. 
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La persona signatària DECLARA que les dades contingudes en aquest 

document són certes i es compromet a aportar tota la documentació 

necessària per permetre la seva verificació. 

 

 

Corbera de Llobregat,  ....... de  .......................  de 20 ..........  

 

 

Nom i cognoms de la persona signatària: ...........................................................  

 

DNI ................................................  

 

Càrrec a l'entitat:  ............................  

 

 

 

 

Signatura i segell de l'entitat 
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