Servei d'Esports
C/ de Gabriel Alomar, 3 07300 Inca
Tel. 971504216 / 971504965
serveidesports@ajinca.net

ANNEX 1
Sol·licitud de subvencions clubs 2020
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom/raó social

CIF/NIF

Domicili

Localitat

Tel. fix

CP
Tel. mòbil

Correu electrònic

DADES DEL REPRESENTANT DE L’ENTITAT (si és el cas de persona jurídica)
Nom i llinatges

NIF

Tel. mòbil

Correu electrònic

DADES DE LA SUBVENCIÓ
Títol subvenció
Programa
Import sol·licitat
Adjunto la documentació següent (assenyalau amb una X):
( ) ANNEX 1 Sol·licitud de subvenció
( ) ANNEX 2 Certificat de representació legal del sol·licitant
( ) ANNEX 3 Memòria d’actuació i pressupost econòmic
( ) ANNEX 4- Declaració responsable
( ) ANNEX 5 Certificat de fer-se càrrec de la despesa no subvencionada
( ) ANNEX 6 Autorització d’obtenció de dades
( ) ANNEX 7 Alta/baixa de dades bancàries
( ) ANNEX 8 Certificat de delictes sexuals
( ) ANNEX 9 Acreditació del número d’esportistes, equips, categories corresponent a la temporada 2019/20
( ) ANNEX 10 Acreditació del número d’esportistes no federats (de formació)
( ) Annex 11 Declaració valorada, si escau.

Inca,............d........................................... de 202....
Signatura de la persona sol·licitant
I segell de l’entitat
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ANNEX 2
Certificat del/de la secretari/a que acredita la representació legal del sol·licitant, l’acord de petició de
la subvenció i sol·licituds / atorgament altres subvencions
Sr./a..............................................................................................................amb DNI............................
en qualitat de SECRETARI/SECRETÀRIA del club...............................................................................
CERTIFICO:
Primer
Que segons consta en el llibre d’actes d’aquesta entitat, el/la Sr./a ______________________________________
amb DNI/NIE ______________ ostenta el càrrec de ______________________ de l’entitat i està autoritzat/da per
a sol·licitar subvencions i per a la signatura dels documents que se’n derivin d’aquestes.
Segon
Que en reunió de la Junta Directiva de l’entitat que va tenir lloc el dia __________________ es va acordar, entre
d’altres assumptes, els següents:
1. Sol·licitar a l’Ajuntament la subvenció per a l’execució del programa i l’import que s’indica.
2.Acceptar la normativa reguladora de la subvenció i comprometre’s a donar compliment a les condicions
establertes en l’acord de concessió.
Tercer
Que l'Entitat en relació al programa esmentat,
□ ha sol·licitat les subvencions i ajuts privats que queden reflectits al pressupost presentat sense que fins el dia
d’avui hagin comunicat el seu atorgament.
□ han estat atorgades fins el dia d’avui les subvencions que consten en el pressupost presentat amb els imports
que s'indiquen.
□ no ha solꞏlicitat cap altra subvenció.

Inca,.......d................................de 202...

Signatura de la persona interessada
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ANNEX 3
Memòria d'actuació i memòria econòmica de l'activitat per la qual es sol·licita la subvenció
1.- DADES DEL SOL·LICITANT
Nom o raó social

CIF/NIF

Domicili

Localitat

CP

Telèfon

Mòbil

Fax

Correu electrònic

WEB

TÍTOL SUBVENCIÓ
NOM DEL PROGRAMA

2.- MEMÒRIA D’ACTUACIÓ
2.1. Descripció de les activitats previstes durant la temporada

2.2. Objectius i resultats que es pretenen assolir

2.3. Relació d’esportistes
Núm. de llicències federatives d'esportistes
Núm. d’esportistes no federats, en edat escolar,
inscrits a programes d’iniciació
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3. MEMÒRIA ECONÒMICA SOL·LICITUD
3.1. Pressupost programa
Tots els sol·licitants hauran de presentar el pressupost del programa pel qual es sol·licita subvenció

INGRESSOS

euros

DESPESES

Recursos propis:

Personal propi:

Quotes socis

Salaris

Quotes esportistes

Seguretat Social

Vendes de productes o serveis

Dietes i desplaçaments

Altres
Material administració:
Patrocinadors privats:

Papereria
Telèfon

Subvencions públiques

Altres despeses
Serveis professionals
Transports
Assegurances

Altres ingressos

Publicitat i propaganda

Aportació
de
l’entitat
equilibrar explotació

per

Despeses federatives
Trofeus
Material esportiu

Subtotal ingressos
Subvenció sol·licitada

Subtotal despeses

TOTAL INGRESSOS

TOTAL DESPESES

L’import total de les despeses ha de coincidir amb l’import total dels ingressos.

Inca, _____ d __________________ de _____.

Signatura de la persona sol·licitant
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ANNEX 4
DECLARACIÓ RESPONSABLE (assenyalau amb una X)
Nom del club

CIF del club

REPRESENTANT
Nom i cognoms _______________________________________________________, amb DI _____________, càrrec _______________________

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIÓ:
correu electrònic ________________________________________________________________________________________________________

□
□

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.
Autoritzo a l’Ajuntament a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives al compliment
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, als efectes exclusius de comprovació del compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir la
subvenció que es sol·licita.
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.
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 2019/20 va ser
de................................................................

Inca, _______ d ________________ de _______
Signatura de la persona sol·licitant
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ANNEX 5
Declaració del/de la president/a que acredita el compromís de complir el conjunt de condicions i càrregues de la
subvenció

Sr./a. __________________________________________________________________ amb DNI/NIE ________________
en qualitat de PRESIDENT/A de l’entitat __________________________________________________________________
DECLARO:
Que l’entitat es farà càrrec de la despesa no subvencionada corresponent al programa a subvencionar, i de disposar dels
mitjans econòmics suficients per a fer-ho.

Incal, _____ de __________________ de _____.
Signatura de la persona sol·licitant
I segell de l’entitat
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ANNEX 6
Autorització d’obtenció de dades per procediments electrònics per a la sol·licitud de subvencions i ajuts
DADES DEL SOL·LICITANT
_________________________________________________________________________, amb DNI ________________,
(

) En nom propi.

(

) En representació de:

_________________________________________________________________________, amb DNI ________________,
Autoritzo:
A l’Ajuntament d’Inca l’obtenció per mitjans electrònics de les dades següents:
Comprovació amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social
(TGSS) d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Inca, ______ d ___________________ de __________

Signatura
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ANNEX 7

Declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades.
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Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades
Declaración responsable de veracidad de los datos bancarios aportados
Dades aportades relacionades amb el tràmit / Datos aportados relacionados con el trámite:

Identificació del procediment i el tràmit
(sol·licitud d’inici del procediment, resposta al requeriment...)

Identificación del procedimiento y trámite
(solicitud de inicio del procedimiento, respuesta al requerimiento…)

Declarant/Declarante
Nom i llinatges / Nombre y apellidos:
DNI/NIF:
Adreça de notificació o dades del mitjà preferent (posau les dades de l’opció escollida / Dirección de notificación o datos del medio preferente
(indicar los datos de la opción escogida):
Localitat / Localidad:

CP:

Municipi / Municipio:

Província / Provincia:

Telèfon / Teléfono:

Adreça electrònica / Dirección electrónica:

Representant / Representante
Nom i llinatges / Nombre y apellidos:
DNI/NIF:
Adreça de notificació o dades del mitjà preferent (posau les dades de l’opció escollida / Dirección de notificación o datos del medio preferente
(indicar los datos de la opción escogida):
Localitat / Localidad:

CP:

Municipi / Municipio:

Província / Provincia:

Telèfon / Teléfono:

Adreça electrònica / Dirección electrónica:

De conformitat amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, i la relació de
documents del Catàleg de simplificació documental substituïbles per la presentació d’aquesta declaració. / De conformidad con el Decreto 6/2013,
de 8 de febrero, de medidas de simplificación documental de los procedimientos administrativos, y la relación de documentos del Catálogo de
Simplificación Documental sustituibles por la presentación de esta declaración.

DECLAR / DECLARO:
1. La titularitat del compte bancari corresponent a les dades següents, a l’efecte de l’ingrés derivat del procediment esmentat a l’inici d’aquesta
declaració. / La titularidad de la cuenta bancaria correspondiente a los siguientes datos, a efectos del ingreso derivado del procedimiento citado al
inicio de la presente declaración.
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Dades de l’entitat bancària / Datos de la entidad bancaria
Nom entitat / Nombre entidad:
Domicili sucursal o oficina / Domicilio sucursal u oficina:
CODI BIC o SWIFT 2 / CÓDIGO BIC o SWIFT 2 :

Dades del compte / Datos de la cuenta:
Seleccionar l’opció que correspongui / Seleccionar la opción que corresponda
Opció 1 / Opción 1 - IBAN DEL COMPTE3 / IBAN DE LA CUENTA3 per a comptes a Espanya / para cuentas en España:
País
E

Control
IBAN

Codi entitat
Código entidad

Codi sucursal-oficina
Cód. sucursal-oficina

DC
compte

Núm. compte o llibreta
Núm. cuenta o libreta

S

2. La possibilitat d’acreditar documentalment les dades que s’esmenten en el punt 1, en cas que se m’exigeixin. / La posibilidad de acreditar
documentalmente los datos referidos en el punto 1, en caso de que se me exijan.
3. L’Ajuntament d’Inca, una vegada fets els ingressos en el compte indicat en el punt 1 d’aquesta Declaració queda eximida de responsabilitat per
les actuacions que es derivin d’errors en les dades indicades pel declarant. / L’l’Ajuntament d’Inca, una vez realizados los ingresos en la cuenta
indicada en el punto 1 de esta Declaración, queda eximida de responsabilidad por las actuaciones derivadas de errores en los datos indicados por
el declarante.
4. Autoritz a l’Ajuntament d’Inca a consultar les dades d'identitat de bases de dades d'altres administracions a les quals pugui accedir per verificar
les dades aportades mitjançant aquesta Declaració. / Autorizo a l’Ajuntament d’Inca a consultar los datos de identidad de bases de datos de otras
administraciones a los que pueda acceder para la verificación de los aportados mediante esta Declaración.
,

de

de

Signatura / Firma:

Informació sobre protecció de dades D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades
personals que aporteu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer de tercers amb la finalitat de dur el control i la gestió dels pagaments a persones creditores i de transferències a les
entitats financeres. Per exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes dades podeu adreçar-vos al centre gestor a què es refereix aquesta
Declaració segons les condicions que preveu la legislació vigent. / Información sobre protección de datos Conforme a la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, os informamos de que los datos personales que aportáis se incorporarán y tratarán en el fichero de terceros al objeto de llevar el control
y gestión de los pagos a personas acreedoras y de transferencias a las entidades financieras. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de estos datos podéis dirigiros al centro gestor al que se refiere esta Declaración según las condiciones previstas en la legislación vigente.
Notes / Notas
1. Model de Declaració elaborat conforme a l’annex 3 del Decret 6/2013, el Catàleg de simplificació documental i el Reglament (UE) 260/2012, pel qual s’estableixen requisits
tècnics i empresarials per a les transferències i els càrrecs domiciliats en euros. / Modelo de Declaración elaborada conforme al anexo 3 del Decreto 6/2013, el Catálogo de
simplificación documental y el Reglamento (UE) Nº 260/2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en
euros.
2. BIC: codi internacional d’identificació de l’entitat bancària o codi swift (màxim 11 caràcters). / BIC: código internacional de identificación de la entidad bancaria o código Swift
(máximo 11 caracteres).
3. El codi IBAN té 24 dígits per a Espanya i fins a un màxim de 34 dígits per a d’altres països. / El código IBAN tiene 24 dígitos para España y hasta un máximo de 34 dígitos para
otros países.
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Servei d'Esports
C/ de Gabriel Alomar, 3 07300 Inca
Tel. 971504216 / 971504965
serveidesports@ajinca.net

ANNEX 8
Certificat del/de la secretari/a que acredita que disposa dels certificats negatius de delictes sexuals de totes les
persones que realitzin activitats que impliquin contacte habitual amb menors

Sr./a. _______________________________________________ amb DNI/NIE _________________
en qualitat de SECRETARI/ÀRIA de l’entitat_____________________________________________
________________________________________________________________________________

CERTIFICO:
Que l’entitat té al seu abast els certificats d’antecedents de delictes sexuals dels monitors i tècnics
que participen al programa subvencionat, complint així l’exigència de la Llei Orgànica 1/1996, de 15
de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per Llei 26/2015, de 28 de juliol de modificació
del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

Inca, _____ de __________________ de _____.

Signatura de la persona sol·licitant
I segell de l’entitat
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ANNEX 9
Les llicències federatives d’esportistes de la temporada (19/20) s’acreditaran mitjançant certificació federativa.

ANNEX 10
El nombre de participants a escoletes d’iniciació (no federats) mitjançant una declaració jurada signada pel
president.

ANNEX 11
- 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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