(dades registre)

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER INICIATIVES
I ACTIVITATS ESPORTIVES ANY 2017
D’acord amb les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades
per iniciatives i activitats esportives aprovades pel ple en data 27 de gener
2017 i publicades en el BOPB de data 13 de febrer de 2017.

1. Dades d'identificació de l'entitat
Nom de l'entitat:
NIF:

Adreça:
Municipi:
Telèfon:

Codi postal:
Fax:

Núm. Reg. Entitats Ajuntament de
St. Andreu Barca:

Correu electrònic:
2. Dades del/de la sol·licitant
Nom:

Cognoms:

DNI:

Càrrec:
Adreça:
Municipi:
Telèfon:

Codi Postal:
Fax:

Correu electrònic:
3. Dades bancàries de la persona o entitat que rep la
subvenció
Entitat

Particular

Titular del compte:
Banc o Caixa:
Núm. De compte o llibreta
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4. Programa o activitat
1.PROGRAMA DE COMPETICIÓ FEDERADA
2.PROGRAMA D’INICIACIÓ I PROMOCIÓ ESPORTIVA
3.PROGRAMES D’ACTIVITATS ESPECÍFIQUES DE FORMACIÓ TÈCNICS
4.PROGRAMA PER A LA CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS ESPORTIUS
DE LES ENTITATS
5.PROGRAMA DE FINANÇAMENT D’UNA PART DE LES DESPESES
RELACIONADES AMB L’ADAPTACIÓ COMPTABLE DE LES ENTITATS,
A LA REFORMA FISCAL

Nom de l'activitat:
Data/es de realització:
Lloc de realització:
Objectius de l'activitat:

Explicació de l'activitat:

Nombre previst de participants:
5. Documentació que s’adjunta
Pressupost detallat:
Cartells publicitaris:
Memòria/programa:
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6. Pressupost econòmic i recursos previstos per
l’execució del programa o activitat
Cal relacionar
previstos:

el

detall

de

les

despeses

i

els

ingressos

Despeses
-compra
Materials:
-publicitat:
-assegurances:
-material
fungible:
-material
d'equip:
-oficina:
-desplaçaments:
-altres
conceptes:
TOTAL DESPESES.

Ingressos:
Subvenció
Ajuntament:
-Subvencions
públiques:
-quota
dels
socis/es:
-esponsors:
-publicitat:
-campanyes
econòmiques:
-altres
subvencions
(especifiqueu)
-altres
conceptes:
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TOTAL
INGRESSOS

IMPORT SOL·LICITAT a l’AJUNTAMENT:...

€

Aportació de l’entitat:
Altres aportacions:

€
€

7. Documentació complementària
D'identificació de la persona o entitat:
Estatuts registrats
Fotocòpia del NIF
Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant
Fotocòpia de la inscripció al Registre d’entitats
(Aquesta documentació no cal presentar-la sempre hi quan s’hagi
aportat a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en ocasions
anteriors i no hagi hagut cap variació).

De l'activitat per a la qual es demana subvenció:
Programa detallat de l'activitat
Pressupost detallat de despeses i d'ingressos
Memòria i balanç de l’any anterior.
Fitxa entitat.
Fitxa participants.
Memòria i balanç de l’any anterior.
Certificat d’aprovació del pressupost de la temporada,
l’aprovació de la liquidació de l’anterior.
Declaració de les subvencions obtingudes per a la
mateixa finalitat i compromís de comunicar a
l’ajuntament les que s’obtinguin en el futur.
Copia de les pàgines dels llibres de comptabilitat
2016 i actes, diligenciat pel Consell català de
l’Esport( segons Resolució PRE/706/2015, de 9 d’abril, per
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la qual les entitats esportives inscrites en el Registre
d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport han de
presentar els llibres d’actes i els de comptabilitat per a
la seva legalització a la Representació Territorial de
l’Esport corresponent al domicili social de l’entitat
esportiva).

Del Personal de l’entitat:
Relació de personal amb contracte de treball
Relació de personal amb contracte de voluntariat
Certificats de tot el personal amb tracte directe amb
menors del certificat negatiu del Registre Central de
Delinqüents Sexuals.(Llei Orgànica 1/1996, de Protecció
Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i
la Llei 45/2015).

Relació de personal tècnic amb el número de Registre
Oficial
de
Professionals
de
l'Esport
a
Catalunya(ROPEC).

8. Declaració jurada
El/la sotasignat
En qualitat de (càrrec que ocupa)..
de l'entitat..
o en nom propi, sol·licita
subvenció per a l'activitat especificada abans, assumeix totes
les responsabilitats que puguin derivar de la seva realització,
es compromet a complir la normativa legal vigent per a aquests
tipus d'ajuts i DECLARA que l’entitat no té cap causa
d’incompatibilitat segons l’art. 13 de la llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions, per rebre subvencions de la
corporació, es compromet a:
- Acceptar la subvenció segons les bases específiques de les
subvencions destinades per iniciatives i activitats esportives
per a l’any 2017, aprovades pel ple en data 26 de gener de 2017.
- Fer constar en tots els impresos o mitjans de difusió que es
facin amb motiu de l'activitat subvencionada, o en qualsevol
altre mitjà de difusió, la col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca, amb el seu logotip corresponent.
- Justificar les despeses amb factures acreditatives pel valor de
la
subvenció
atorgada
al
Departament
d'Intervenció
de
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l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en el termini màxim de
tres mesos des de l’execució de l’activitat subvencionada, i en
tot cas, dins de l’exercici econòmic corrent.
- Aportar, si s'escau, totes les factures i les minutes
d’honoraris acreditatives de la despesa feta (originals) d'acord
amb el pressupost estimatiu presentat amb la sol·licitud.
- Aportar certificats acreditatius d’estar al corrent de les
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
- Que es compromet a comunicar l’obtenció d’altres ajuts
d’institucions públiques o privades, per al finançament de la
activitats per la que es demana la subvenció.
- Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui
requerida per la intervenció d’aquest Ajuntament i per la
Sindicatura de Comptes.
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