SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ REGIDORIA D’ESPORTS
CONVOCATÒRIA
ACTES PUNTUALS
2021
SOL·LICITUD
DE SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT
DE CALAFELL REGIDORIA
D’ESPORTS
Convocatòria 2020

1. Dades identificatives de l’entitat sol∙licitant:
Nom de l’entitat

NIF

Núm. Registre

Adreça de l’entitat

Codi postal

Població

Adreça de notificacions (si és diferent)

Codi postal

Població

Telèfon

Fax

Municipal d’Entitats

Adreça electrònica

Seu de l'entitat

La seu de l’entitat es

de lloguer

de propietat

cedida per l’Ajuntament.

2. Dades de la persona representant (signant de la sol∙licitud): Nom i cognoms

NIF

Telèfon

Càrrec a l’entitat

Adreça electrònica

3. Dades de la persona de contacte durant la tramitació: Nom i cognoms

NIF

Telèfon

Càrrec a l’entitat

Adreça electrònica

4. Sol·licitud de subvenció.(marqueu amb una X solament una):

Ajut per l’activitat ordinària d’Entitats esportives del municipi federades
Ajut per l’activitat ordinària d’Entitats esportives No federades
Ajut per l’activitat ordinària d’Esportistes del municipi, federats i que
competeixen en campionats oficials, de forma individual (no dins d’un equip)
Ajuts per l’activitat extraordinària i puntual de les entitats esportives del municipi
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5. Documentació que s’adjunta (marqueu amb una X) depenent de la subvenció que es sol·licita:
5.1 Ajut per l’activitat ordinària d’Entitats esportives del municipi federades
Programa de l’activitat a realitzar pel qual es sol∙licita subvenció. ANNEX 1.
Pressupost total desglossat de l’activitat a realitzar pel qual es sol∙licita subvenció. ANNEX 2.
Acreditacions del compliment de les obligacions. ANNEX 3.
Declaració jurada per ser beneficiari de subvencions. ANNEX 4
Alta / Modificació de dades de creditor /de la creditora. ANNEX 5
Qüestionari entitats esportives federades
1.Dades dels equips del projecte esportiu. ANNEX 6 2.Relació d'esportistes. ANNEX 7
3.Relació del personal tècnic. ANNEX 8
Memòria esportiva any anterior (en cas de no haver rebut subvenció l'any passat)
Memòria econòmica any anterior. ANNEX 9 (en cas de no haver rebut subvenció l'any passat)
5.2 Ajuts per l’activitat extraordinària i puntual de les entitats esportives del municipi
Programa de l’activitat a realitzar pel qual es sol∙licita subvenció. ANNEX 1.
Pressupost total desglossat de l’activitat a realitzar pel qual es sol∙licita subvenció. ANNEX 2.
Acreditacions del compliment de les obligacions. ANNEX 3.
Declaració jurada per ser beneficiari de subvencions. ANNEX 4
Alta / Modificació de dades de creditor /de la creditora. ANNEX 5
Memòria esportiva amb relació de participants

5.3 Ajut per l’activitat ordinària d’Esportistes del municipi, federats i que competeixen en campionats oficials,
de forma individual (no dins d’un equip)
Programa de l’activitat a realitzar pel qual es sol∙licita subvenció. ANNEX 1.
Pressupost total desglossat de l’activitat a realitzar pel qual es sol∙licita subvenció. ANNEX 2.
Acreditacions del compliment de les obligacions. ANNEX 3.
Declaració jurada per ser beneficiari de subvencions. ANNEX 4
Alta / Modificació de dades de creditor /de la creditora. ANNEX 5
Memòria esportiva dels campionats realitzats l'any anterior (en cas de no haver rebut subvenció l'any passat)
Memòria econòmica dels campionats realitzats l'any anterior (en cas de no haver rebut subvenció l'any passat)
5.4 Ajut per l’activitat ordinària d’Entitats esportives No federades
Programa de l’activitat a realitzar pel qual es sol∙licita subvenció. ANNEX 1.
Pressupost total desglossat de l’activitat a realitzar pel qual es sol∙licita subvenció. ANNEX 2.
Acreditacions del compliment de les obligacions. ANNEX 3.
Declaració jurada per ser beneficiari de subvencions. ANNEX 4
Alta / Modificació de dades de creditor /de la creditora. ANNEX 5
Qüestionari entitats escoles esportives no federades.
1.Dades dels equips del projecte esportiu. ANNEX 6 2.Relació d'esportistes. ANNEX 7
3.Relació del personal tècnic. ANNEX 8
Memòria esportiva any anterior (en cas de no haver rebut subvenció l'any passat)
Memòria econòmica any anterior. ANNEX 9 (en cas de no haver rebut subvenció l'any passat)
6. DOCUMENTACIÓ a entregar per totes les subvencions
Relació dels membres de la Junta Directiva, en cas de modificació. ANNEX 10
Còpia dels Estatuts de l’entitat, en cas de modificació.
Document que acrediti la representació que té el signant de la sol•licitud i còpia del seu DNI

Nom, cognoms i signatura de la persona representat de l’entitat

Segell de l'entitat

Avís legal
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, pels
drets ARCO i portabilitat, us informem que les dades personals seran incorporades en el fitxer titularitat de l'Ajuntament de
Calafell, i que només seran usades per a la tramitació d'expedients de subvencions. Podeu exercir els drets d'accés,
rectificació i cancel·lació mitjançant comunicació escrita presentada en el registre municipal i dirigida al Servei d’Atenció al
Ciutadà, Pl. Catalunya, 1 – 43820 Calafell, Tarragona, dpo@calafell.org.
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ANNEX 1

PROJECTE/PROGRAMA DE L’ACTIVITAT

2021

Nom de l ’enti tat sol∙l i c i tant
No m d el p ro g ram a/ac ti v i tat

Obj ec ti us del program a/ac ti v i tat

Des c ri p c i ó d el p ro g ram a/ac ti v i tat

Benefi c i ari s (c al espec i fi c ar el núm . c ol ∙l ec ti u... al qual es desti na el program a/ac ti v i tat)

Mi tj ans hum ans i m ateri al s

Mi tj ans de di fus i ó del program a/ac ti v i tat

Es pai de real i tz ac i ó

Data d e real i tz ac i ó i d u rad a d el p ro g ram a/ac ti v i tat

Avís legal
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, pels drets ARCO i portabilitat, us informem que les dades personals seran incorporades en el
fitxer titularitat de l'Ajuntament de Calafell, i que només seran usades per a la tramitació d'expedients de
subvencions. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant comunicació escrita presentada en
el registre municipal i dirigida al Servei d’Atenció al Ciutadà, Pl. Catalunya, 1 – 43820 Calafell,
Tarragona, dpo@calafell.org.
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ANNE X 2

PRESSUPOST DESGLOSSAT 2021
D e s pe s e s :
C once pte

P re s s upos t

Obs e rva ci ons

Fitxes d’esportistes
Arbitratges
Inscripcions a competicions
Monitors i col∙laboradors
Materials
Publicitat
Assegurances
Vestuari

T ota l de s pe s e s

€

I ngre s s os :
C once pte

P re s s upos t

Obs e rva ci ons

F i nanç am ent propi :

Quotes socis
Aportació entitat
Campus

F i nanç am ent al i è:

Patrocinadors
Subvencions Generalitat
Subvencions Diputació
Altres subvencions

Subv enc i ó Regi dori a d'Es ports

T ota l i ngre s s os

€

TOTAL SUB V ENCIÓ SOL∙LLICITADA A LA R EGIDOR IA D’ESPOR TS

€

Avís legal
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, pels drets ARCO i portabilitat, us informem que les dades personals seran incorporades en el
fitxer titularitat de l'Ajuntament de Calafell, i que només seran usades per a la tramitació d'expedients de
subvencions. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant comunicació escrita presentada en
el registre municipal i dirigida al Servei d’Atenció al Ciutadà, Pl. Catalunya, 1 – 43820 Calafell,
Tarragona, dpo@calafell.org.
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ANNEX 3

De cla ra cions :
L a persona si gnant

SOL ∙L I CI TA:
Una subvenció en els termes especificats més amunt, assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva
realització i
DECL AR A:
Que les dades contingudes en aquesta sol∙licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la realitat.
Que, en el cas d’entitats i associacions, no han estat modificats els estatuts, que
s’entreguen
son el poder de l’Ajuntament.
Que el/la sol∙licitant no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Que el/la sol∙licitant està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Que en cas de concessió, el/la sol∙licitant es compromet a complir les condicions de la subvenció, en els termes establerts
a la convocatòria i d’acord amb la normativa general de subvencions.
Haver sol∙licitat subvenció a altres administracions:
No.
Sí.
Generalitat.
Diputació.
Altres. Indiqueu quines: ...

La quantitat concedida ha estat de

Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Calafell les subvencions atorgades que financin les activitats
subvencionades tant aviat com es conegui i en tot cas, amb anterioritat a la justificació de la subvenció.
Calafell, a

de

de 2021

Nom, cognoms i signatura de la persona representat de l’entitat

Segell de l'entitat

Avís legal
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, pels drets ARCO i portabilitat, us informem que les dades personals seran incorporades en el
fitxer titularitat de l'Ajuntament de Calafell, i que només seran usades per a la tramitació d'expedients de
subvencions. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant comunicació escrita presentada en
el registre municipal i dirigida al Servei d’Atenció al Ciutadà, Pl. Catalunya, 1 – 43820 Calafell,
Tarragona, dpo@calafell.org.
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ANNEX 4

DE CLARACIÓ JURADA P E R S E R BE NE FICIARI DE S UBVE NCIONS
Dad es rel ati v es a l a p ers o n a rep res en tan t d e l ’en ti tat:
No m i Co g n o m s

DNI

Càrrec

En compliment del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
Mani fes to:
Que a l’entitat
no concorren cap de les circumstàncies següents:
a) Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions o ajuts públics.
b) Haver sol∙licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment, haver estat
declarada en concurs, haver estat subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitada d’acord amb la llei
concursal sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagi estat declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol
contracte subscrit amb l’Administració.
d) Haver estat sotmeses la persona física, els administradors/es de les societats mercantils o els que tinguin la
representació legal d’altres persones jurídiques a algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig,
d’incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació 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 públiques,
o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, en els termes que estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes
matèries.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents.
f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat per reglament com a paradís fiscal.
g) No estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.
h) Haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons
aquesta Llei o la Llei general tributària.
i) Estar sotmesa a les causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la llei orgànica 1/2002,
de 22 de
‐ març, reguladora del dret d’associació.

j) Haver li esta suspès el procediment administratiu d’inscripció perquè s’hi hagin trobat indicis racionals d’il∙licitud
penal, en aplicació del que disposa l’article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre no hi recaigui resolució judicial
ferma en virtut de la qual es pugui practicar la inscripció al registre corresponent.
I, perquè així consti, signo la present declaració jurada.
Calafell, a

de

El/La secretari/ària - signatura -

de 2021

Segell entitat

Avís legal
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
pels drets ARCO i portabilitat, us informem que les dades personals seran incorporades en el fitxer titularitat de
l'Ajuntament de Calafell, i que només seran usades per a la tramitació d'expedients de subvencions. Podeu exercir els
drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant comunicació escrita presentada en el registre municipal i dirigida
al Servei d’Atenció al Ciutadà, Pl. Catalunya, 1 – 43820 Calafell, Tarragona, dpo@calafell.org.
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ANNEX 5
Alta/ Modificació de dades bancàries del creditor /de la creditora
I. Dades del creditor / de la creditora
NIF o CIF

Nom o denominació social
CP

Adreça
Municipi

Telèfon

Província

Fax

Correu electrònic

II. Dades del representant legal
NIF o CIF

Nom o denominació social

III. Alta de dades bancàries
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi
BIC

IBAN

Adreça
CP

Municipi

Diligència de conformitat de l’entitat bancària
Certifico, a petició de la persona interessada,
que les dades antecedents coincideixen amb les
existents en aquesta oficina

Provincia
Signat i segellat entitat bancària

IV. Baixa de dades bancàries
Sol•licito que doneu de baixa les dades bancàries següents:
IBAN
Sol•licito que doneu de baixa totes les dades bancàries que constin en el fitxer de creditors de
l’Ajuntament de Calafell.

Localitat i data
Signatura del creditor / de la creditora
Avís legal
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
pels drets ARCO i portabilitat, us informem que les dades personals seran incorporades en el fitxer titularitat de
l'Ajuntament de Calafell, i que només seran usades per a la tramitació d'expedients de subvencions. Podeu exercir els
drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant comunicació escrita presentada en el registre municipal i dirigida
al Servei d’Atenció al Ciutadà, Pl. Catalunya, 1 – 43820 Calafell, Tarragona, dpo@calafell.org.

7/8

ANNEX 11
ACTES ESPORTIUS EXTRAORDINARIS
DESCRIPCIÓ

NOM DE L'ACTE
DATA PREVISTA
LLOC PREVIST
EDICIÓ NÚMERO
ENTITATS CONVIDADES
PREVISIÓ PARTICIPANTS
ALTRES COMENTARIS

PRESSUPOST ECONÒMIC

INGRESSOS

DESPESES

COL·LABORADORS

DESPLAÇAMENTS

ENTRADES

ARBITRATGE

PUBLICITAT

PERSONAL TÈCNIC

DONACIONS

VESTUARI I EQUIPAMENT

SORTEIG I RIFES

MATERIAL

PATROCINADORS

IMPREMTA

INSCRIPCIONS ESPORTISTES

INSCRIPCIONS FEDERATIVES

ALTRES INGRESSOS

MUTUALITATS ESPORTIVES
ALTRES DESPESES

TOTAL INGRESSOS asdasdasd

PETICIÓ AJUNTAMENT

TOTAL DESPESES

asdasdasdasd

Avís legal
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
pels drets ARCO i portabilitat, us informem que les dades personals seran incorporades en el fitxer titularitat de
l'Ajuntament de Calafell, i que només seran usades per a la tramitació d'expedients de subvencions. Podeu exercir els
drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant comunicació escrita presentada en el registre municipal i dirigida
al Servei d’Atenció al Ciutadà, Pl. Catalunya, 1 – 43820 Calafell, Tarragona, dpo@calafell.org.
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