SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS ENTITATS I ASSOCIACIONS DE
CARÀCTER ESPORTIU
1 DADES INDENTIFICATIVES DE LA SOL·LICITUD
1.1 DADES DE L’ENTITAT O ASSOCIACIÓ

Nom:
Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon:

Fax:

CIF núm.:
E-mail:

1.2 REPRESENTAT DE L’ENTITAT O ASSOCIACIÓ

Nom i cognoms:
Càrrec:
Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon:

Fax:

DNI núm.:
E-mail:

1.3 DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS

Adreça electrònica
Telèfon mòbil

1.4 TIPUS ENTITAT QUE DEMANA SUBVENCIÓ:

 TIPUS A
 TIPUS B
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1.5 SUBVENCIÓ SOL·LICITADA
Import sol·licitat
Pressupost total

 Bestreta (marcar el requadre per disposar del 50% de l’import a la concessió)
1.6 DADES TRANSFERENCIA BANCARIA
Titular compte bancari:

Número de compte del Banc Caixa on s’ha d’ingressar l’import de la subvenció:
(24 dígits)

IBAN
E

ENTITAT

OFICINA

NÚMERO DE COMPTE

S

2. MÈMORIA: DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS
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3. PRESSUPOST / PLA DE FINANÇÀMENT
3.1 INGRESSOS PREVISTOS
CONCEPTE

IMPORT PREVIST

Quotes de Socis o similars
Venda de productes o loteria
Venda d’entrades / taquillatge
Matriculació / Inscripcions
Lloguer d’espais
Realització de cursos
Publicitat / esponsors
Subvenció Ajuntament
Subvenció Diputació
Subvenció Generalitat
Altres Subvencions

Quines:

Ajuts entitats bancàries
Ajuts privats
Altres
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS

3.2 DESPESES PREVISTES
CONCEPTE

Quins:

0,00 €

IMPORT PREVIST

Personal
Material Fungible
Material inventariable
Assegurances
Despeses de gestió
Publicitat i propaganda
Transport i desplaçaments
Lliurament de premis
Concert / espectacle
Altres

Quins:

TOTAL DESPESES PREVISTES

3.3 RESULTAT
RESULTAT FINAL
0,00 €
El resultant entre despeses i ingressos. Aquest resultat hauria de ser 0,00, sempre i quan l’entitat no
tingués la previsió d’obtenir beneficis o deutes per aquest projecte
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4. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom o raó social

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat:
Que l’entitat a la qual representa reuneix els requisits, per a ser beneficiària, previstos a l’article 13 de
la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són els següents:
a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions o ajut públics.
b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol
procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a intervenció judicial o haver estat
inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a
la sentència de qualificació del concurs.
c) No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la resolució
ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/es de les societats mercantils o aquells
que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei
5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels
alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, o tractar-se de
qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica que reguli
aquestes matèries.
e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.
f)

No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís
fiscal.

g) Trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.
h) No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.
i)

Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General de
Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en cap dels
supòsits relacionats a les lletres a) a h).

j)

Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes de prohibició previstes als
apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret
d’Associació.

k) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu d’inscripció per
trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del disposat en l’article 30.4 de la Llei
Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma, en virtut de la qual pugui practicar-se la
inscripció en el corresponent registre.
l)

Les prohibicions d’obtenir subvencions també afectaran a les empreses que siguin continuació o
es derivin, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses que hagin estat objecte de les
esmentades prohibicions.
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m) Que l’activitat a executar no suposa contacte habitual amb menors i, en cas contrari, que es
disposa dels corresponents certificats legalment establerts per a acreditar que les persones
que participen en el projecte no han estat condemnades amb sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals.
1. Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per la mateixa activitat a altres
Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions següents:
ENTITAT CONCEDENT

2.

IMPORT

Que l’entitat a la qual representa, comunica la informació relativa a les retribucions dels òrgans de
direcció de l’entitat a l’efecte de que es facin públiques. Aquestes retribucions es detallen en
documentació adjunta ( només pel cas de les persones jurídiques que rebin subvencions o
ajuts per un import superior a 10.000 €).

3. Que ES COMPROMET a comunicar a l’Ajuntament de Navarcles, en el moment de la justificació de
la subvenció atorgada, l’obtenció d’altres subvencions per la mateixa activitat.
4. Que ES COMPROMET a complir les condicions de la subvenció.
5. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en
els termes exigits per la legislació mercantil i sectorials aplicable.
6. Disposar de la documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.
7. Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta, si és el cas,
són certes.

Navarcles a

de

Segell de l’entitat

de 20

Signatura

Informació sobre el tractament de les seves dades personals:
D'acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que
les dades personals seran incloses als fitxers informatitzats titularitat de l'Ajuntament de Navarcles, i que la finalitat
del seu tractament es el registre dels documents i la seva tramitació. Així mateix, s'informa de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la legislació vigent.
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