Instruccions presentació subvenció

INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ

Cada entitat ha de presentar una única sol·licitud, signada pel seu representant
legal, i hi ha d’adjuntar els impresos normalitzats corresponents a l’activitat que
sol·licita, en les dates establertes.
A la sol·licitud, cal adjuntar-hi la documentació següent:
a) Projecte de l’activitat, que desenvolupi les dades que figurin als impresos
normalitzats i que tingui en compte els apartats següents: objectius,
descripció de l’activitat (dates i lloc de realització, tipus i nombre
d’esportistes, personal tècnic i titulació, instal·lacions i material d’ús,
programació de l’activitat), estructura organitzativa i pressupost.
b) Memòria de l’any anterior
c) Fotocòpia o certificat acreditatiu de la titulació de cada un dels tècnics i
tècniques.
d) Acreditació de la màxima categoria amb què participa l’entitat (equips o
jugadors i jugadores).
e) Imprès de sol·licitud de subvenció
L’omissió o la falsedat de les dades o de la documentació requerides implicarà
la nul·litat de l’expedient o la no-percepció de la subvenció.

Sol·licitud subvenció

______________________________, DNI __________, en la seva qualitat
de President/a de l’entitat _______________________________________
______________________________, i en el seu nom i representació,
DECLARO:
1. Que l’entitat que represento, es troba inscrita en el Registre municipal
d’entitats ciutadanes amb el núm. _________, i la resta de les seves
dades identificatives són les següents:
CIF núm _______________
Domicili social: ________________________________________
Domicili per a notificacions:_______________________________
Telèfons: ________________
___________________
E-mail: _______________________________
Web: ________________________________
Nom i cognoms del Secretari: _____________________________
2. Que, mitjançant aquest escrit, formulo sol·licitud de subvenció destinada
a _________________________________________________________,
per un import de _________€. Que representa el ….. % sobre el
pressupost totals de l’activitat.
3. Que, amb aquesta mateixa finalitat, l’entitat SÍ/NO ha obtingut cap altra
subvenció o ajut. En el primer supòsit: import atorgat: ___________€;
entitat atorgant _______________________________.
4. Que SÍ/NO ha sol·licitat cap subvenció pel mateix concepte. En el primer
supòsit: import sol·licitat: ___________€; entitat a la que ha sol·licitat
_______________________________.
5. Que adquireix el compromís de comunicar a l’Ajuntament tots aquells
altres ajuts o subvencions que obtingui en el futur.
6. Que el pressupost total de les activitats per a les quals es demana la
subvenció és de _________________€.
7. Que adquireix el compromís de difondre, cas de rebre la subvenció, que
l'activitat ha estat subvencionada pel Patronat Municipal d’Esports de
Castelldefels.

8. Que adquireix el compromís de complir totes les condicions que es
recullen a les bases específiques aprovades per la Junta Rectora del
Patronat en sessió del dia 21 de novembre de 2006, a la Llei General de
Subvencions i a l’Ordenança General de Subvencions d’aquest
Ajuntament i ens dependents.
9. Que adquireix el compromís de conservar els documents justificatius de
l’aplicació de la subvenció, cas de rebre’n.
10. Que adquireix el compromís de sotmetre’s a les actuacions de
comprovació que pugui efectuar el Patronat Municipal d’Esports de
Castelldefels.
11. Que l’entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
12. Que l’entitat té coberta l’assegurança per accidents que puguin
esdevenir-se en el marc i context de la seva activitat.
13. Que les dades bancàries per al pagament de la subvenció, cas de
rebre’n, són les següents:
Entitat
Oficina
DC
Compte
14. Que adjunta la Memòria/projecte de l’activitat a subvencionar.

Castelldefels, 6 de novembre de 2008

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
DE CASTELLDEFELS

PRESSUPOST RESUM DE L' ENTITAT
INGRESSOS
Import (euros)

Concepte:

Concepte:

DESPESES
Import (euros)

Aportació dels socis
Subvenció Generalitat
Subvenció Patronat
Municipald'Esports
Espònsor
Publicitat
Aportació participants escoles
esportives
Altres aportacions

TOTAL INGRESSOS:

NOMBRE DE SOCIS

0,00 €

TOTAL DESPESES:

0,00 €

TOTAL APORTACIÓ SOCIS:

0,00 €

x Quota any

*
*
*

*Tipus i nombre de socis i / o participants que té l' entitat

