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

CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ESPORTISTES LOCALS 2020
ANNEX 1. FORMULARI DE SOL·LICITUD
A.- PROGRAMA
Subvencions per a esportistes destinades a compensar els costs derivats dels desplaçaments per a la
participació en competicions oficials durant el 2020.
B.- DADES DEL SOL·LICITANT
1.- Persona sol·licitant
Nom i llinatges ...........................................................................................................................................................
Data naixement ............./............../................ DNI ................................. Tel .............................................................
Adreça ..........................................................................................................................................CP ........................
Adreça electrònica .....................................................................................................................................................
2.- Persona representant legal (només si són menors d'edat)
Nom i llinatges .................................................................................................................................... actuant com a
............................................................................. DNI ........................................... Tel. ............................................
Adreça ..........................................................................................................................................CP ........................
Adreça electrònica .....................................................................................................................................................
C.- PROJECTE DE L'ACCIÓ (desplaçament)
Projecte de l’acció a subvencionar i dades del desplaçament
Nom de l'esportista
Esport practicat
Denominació de la prova
Lloc de celebració i dates
Durada del desplaçament
Descripció del desplaçament
SOL·LICIT la concessió d'una subvenció per import de ........................................................ € per a compensar els
costs derivats dels desplaçaments per a la participació en competicions oficials durant el 2020, amb un cost total
de .............................................. €, per la qual cosa s’adjunta la documentació exigida a les bases de la
convocatòria de subvencions per a esportistes destinades a compensar els costs derivats dels desplaçaments
per a la participació en competicions oficials durant el 2020.
Inca, ........ de .................. de 2020
Signatura:
Nom i llinatges:.....................................................
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D.- DECLARACIONS RESPONSABLES
□

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 no em trobo 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).

□
Estic o la persona que 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(ompliu aquest apartat en cas que la
quantia de l'ajuda sigui igual o inferior a 3.000,00 €. En cas
contrari s'ha de presentar els
certificats d’estar al corrent).
□
Que, en cas de concessió de la subvenció, em compromet a complir les condicions previstes
bases de la convocatòria i en la normativa general de subvencions.

en les

□
Que no tenc vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, ni cap sanció ferma per
dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge (només
persones físiques per a
ajuts de material adaptat).
□
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 sóc titular del compte corrent bancari següent:

Nom del titular:.............................................................................................................DNI..........................
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.- COMPTE JUSTIFICATIU

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.
Memòria de l’actuació realitzada
Nom de l'esportista
Esport practicat
Denominació de la
prova
Lloc de celebració i
dates
Durada del
desplaçament
Descripció del
desplaçament
Preu passatges :

Mitja:

Destinació:

Preu manutenció
amb pernoctació:

Núm. de nits

Nom de l'establiment/categoria:

Preu manutenció sense Núm. de nits
pernoctació:

Nom de l'establiment:

Preu pernoctació sense Núm. de nits
manutenció:

Nom de l'establiment:

Altra informació destacable:
Resum de despeses realitzades
Despeses computables

Quantia (€)

Altres despeses NO computables
TOTAL DESPESES

Ingressos propis

Quantia (€)

Altres ingressos
TOTAL INGRESSOS
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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
TOTAL
OBSERVACIONS: Les despeses s’han d’haver abonat abans de la sol·licitud de subvenció.
RELACIÓ CLASSIFICADA D'INGRESSOS REALITZATS
Núm. ordre

Data

concedent

CIF/NIF

Import

1
2
3
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:.............................................................................................................
NO

G.- SOL·LICIT
Subvenció per a esportistes destinades a compensar els costs derivats dels desplaçaments per a la participació
en competicions oficials durant el 2020
Inca,........d.................. de 201....
Signatura:

Nom i llinatges:............................................
H.- DOCUMENTS A ADJUNTAR
- Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de les persones i amb el
seu NIF.
- Una còpia del material divulgatiu, programes de mà, cartells, altres publicacions, dossier de premsa,
fotografies, etc., de la prova esportiva objecte de la subvenció.
TERMINI PER A PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:
• finalitzarà quinze (15) dies hàbils després de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria al BOIB.
TERMINI PER A PRESENTAR LA JUSTIFICACIÓ:
• finalitzarà el 13 de desembre de 2020.
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