
Servei d'Esports
C/ de Gabriel Alomar, 3  07300  Inca

Tel. 971504216 / 971504965
serveidesports@ajinca.net

ANNEX 1. SOL·LICITUD

A.- LÍNIA DE SUBVENCIÓ

□ Ajuts a les entitats esportives locals (clubs), sense finalitat de lucre, per a la gestió ordinària i suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat 
física i l'esport així com la participació en competicions oficials durant el 2018

B.- DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT

Dades del club

Nom del club...................................................................................................................................................................................................................................

Esport................................................................................. CIF...................................................... Núm. reg. a la CAIB...............................................................

Adreça electrònica..........................................................................................................................................................................................................................

Persona representant legal

Nom i llinatges ...................................................................................................................................................................................................................................

càrrec...............................................................................................................................................................................................................................................  

Adreça electrònicas.........................................................................................................................................................................................................................  

C.- PROJECTE DE L'ACCIÓ 

Projecte de l’acció a subvencionar

Denomincació

Ajuts a les entitats esportives locals (clubs), sense finalitat de lucre, per a la gestió ordinària i suport a l'acció 
de promoció i foment de l'activitat física i l'esport així com la participació en competicions oficials durant el 2018
amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat

Esport: Temporada:

Núm.  de  llicències  federatives
d'esportistes

Núm. d’esportistes no federats, en edat
escolar, inscrits a programes d’iniciació

SOL·LICIT la concessió d'una subvenció per import de....................................................................................................€

per  al  desenvolupament  del  projecte  denominat  GESTIÓ  ORDINÀRIA  I  SUPORT  A  L'ACCIÓ  DE  PROMOCIÓ,

FOMENT I PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS ESPORTIVES, amb un cost total de..............................................€,

per la qual cosa s’adjunta la documentació exigida a la base 8a. de la convocatòria de subvencions per a entitats

esportives locals sense finalitat de lucre d’aquest Ajuntament.

Inca,........d.................. de 201........

Signatura:

Nom i llinatges:..............................................................................
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D.- DECLARACIONS RESPONSABLES (assenyalau amb una X)

□ No s'han sol·licitat altres ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat procedents d'altres conselleries, administracions o entitats públiques o 
privadeses.

□ S'han sol·licitat per a la mateixa finalitat els següents ajuts o subvencions:

Entitat subvencionadora:...................................................................................  Quantia de l’ajut:.............................................................................

□ Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s'hi adjunten corresponen a la realitat.

□ Que el club que jo represent no es troba incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària assenyalades en els apartats 2 i 3 de 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

□ Que el club que jo represent  està al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i de la resta d'obligacions tributàries i de la 
seguretat  social  que  vénguin  imposades  per  la  normativa  vigent,  i  que  no es  troba  sotmesa  a  cap  procediment  de reintegrament  de  
subvencions públiques o cap procediment sancionador (en el cas que la quantia de l'ajuda sigui superior a 3.000,00 € s'han de presentar els 
certificats d’estar al corrent).

□ Que, en cas de concessió de la subvenció, em compromet a complir les condicions previstes en les bases de la convocatòria i en la normativa 
general de subvencions.

□ Que les factures, rebuts i/o justificants de despeses que s’adjunten són còpies, en el seu cas, dels respectius originals i que es varen generar 
com a conseqüència de l’execució de l’acció  o la finalitat prevista. Els originals es trobaran disponibles per a qualsevol control financer  
posterior que s’estimi oportú. 

□ Que amb motiu de la subvenció objecte d’aquesta justificació per a l’acció  no compto amb més ingressos dels que es computen en el compte 
justificatiu.

□ Que el club que jo represent ................. compta amb personal assalariat al seu càrrec (posau SI o No).

□ Que el número  d’esportistes no federats, en edat escolar, inscrits a programes d’iniciació esportiva que fomentin la participació durant la  

temporada 2017/18 o bé 18 va ser de................................................................

□ Que el club que jo represent és titular del compte corrent bancari següent:

Titular:...........................................................................................................................CIF............................................................................................................
.

IBAN CODI BANC Nú, OFICINA DC Núm COMPTE CORRENT O LLIBRETA

ES

Inca,........d.................. de 201.........................

Signatura:

Nom i llinatges:..............................................................................
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E.- ANNEX 2. COMPTE JUSTIFICATIU JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

Atès que les despeses per les quals és sol·licita la subvenció ja estan realitzades i abonades, la justificació de la subvenció es presentarà conjuntament
amb la sol·licitud.

E.1 Memòria de l’actuació realitzada

Actuació
Ajuda concedida: Ajuda sol·licitada: Despeses totals:

Descripció de la/les actuacions feta/es:

E.2 - Memòria econòmica justificativa

Liquidació de l'actuació

DESPESES COMPUTABLES/SUBVENCIONABLES (PER CONCEPTES) EXECUTADES 

ALTRES DESPESES NO COMPUTABLES/SUBVENCIONABLES

TOTAL

INGRESSOS COMPUTABLES/SUBVENCIONABLES (PER CONCEPTES) EXECUTATS

ALTRES NO COMPUTABLES/SUBVENCIONABLES

TOTAL

RELACIÓ CLASSIFICADA DE   DESPESES   REALITZADES I PAGADES  

Núm.
ordre

Núm. factura Data Proveïdor CIF/NIF Concepte Import Data de pagament % imputació al projecte i
import resultant

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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10

TOTAL

OBSERVACIONS: Les despeses s’han d’haver abonat abans de la finalització del període de justificació.

RELACIÓ CLASSIFICADA D'INGRESSOS REALITZATS

Núm.
ordre

Data concedent CIF/NIF Import

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

total

F.- NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

D’acord al que estableixen la normativa vigent, en matèria d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, SOL·LICIT que em siguin trameses les
notificacions per mitjans electrònics:

□ SÍ,a l’adreça electrònica de notificació: ..................................................................................................................................................................  

□ NO

G.- SOL·LICIT

L'aprovació  del  compte  justificatiu  adjunt  i  el  posterior  pagament  de  la  subvenció  concedida  per  import

de....................................................................................................€ per al desenvolupament del projecte denominat GESTIÓ

ORDINÀRIA I SUPORT A L'ACCIÓ DE PROMOCIÓ, FOMENT I PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS ESPORTIVES durant

durant el 2018.

Inca,........d.................. de 201....

Signatura:

Nom i llinatges:..............................................................................

H.- DOCUMENTS A ADJUNTAR 

- Fotocòpia de les factures, rebuts i/o justificants de despeses i certificació que són còpies, en el seu cas, dels respectius originals
i que es varen generar com a conseqüència de l’execució de l’acció  o la finalitat prevista. 

- Acreditar la representativitat en què actua. 
- Document que acrediti la titularitat de l'entitat sol·licitant del compte corrent o de la llibreta d’estalvi. 
- Acreditar la inscripció del club al Registre de clubs de la CAIB.
- Relació del personal contractat i assalariat directament o bé mitjançant un contracte de prestació de serveis, si escau (adjuntar
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còpia dels contractes o del contracte de prestació dels serveis). 
- Relació del  personal voluntari  que participa en el funcionament del club i  adjuntar la  documentació següent:  programa que

desenvolupi el voluntariat esportiu, còpia de l’acord d’incorporació de cada voluntari, còpia de l’assegurança que cobreix el risc
d’accidents i malalties derivades de l’activitat voluntària (d’acord amb la Llei 45/2015). 

- Certificació federativa sobre el num. de llicències federatives d'esportistes de la temporada 2017/18 o temporada 2018, en funció
dels calendaris de cada federació. 

- Si n’és el cas, declaració jurada del nombre d’esportistes no federats, en edat escolar, inscrits a programes d’iniciació esportiva
que fomentin la participació. Definició del programa d’iniciació. 

- Si n’és el cas, declaració valorada justificativa i memòria de les despeses de viatge i estància (d’esportistes, tècnics, directius,
voluntaris...),  a condició que aquestes estiguin en consonància amb les pràctiques habituals del beneficiari  en despeses de
viatge, per assistir a campionats, tornejos o similars de caràcter autonòmic, nacional internacional. 

- Si n’és el cas, declaració valorada sobre les despeses i memòria derivades de l’organització per part del club d’esdeveniments,
programes,  campionats,  tornejos,  campus,  actuacions,  activitats  esportives  i  diverses  activitats  de  formació  de  les  entitats
sol·licitants de la subvenció.
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