SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DESTINADA A L'ORGANITZACIÓ I
REALITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS DE CARÀCTER OFICIAL I FEDERATIU
L’ANY
A

DADES D’IDENTIFICACIÓ (Representant de l’Entitat/Club)

COGNOMS I NOM

DNI

ADREÇA

C. POSTAL

LOCALITAT

PROVÍNCIA

TELÈFON

ENTITAT/CLUB

B

CIF

EXPOSA:

1.- Que es coneixen i accepten les bases per què es regiex la convocatòria de SUBVENCIÓ DESTINADA A
L'ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS DE CARÀCTER OFICIAL per a l’any
, per a
entitats i clubs esportius d’Almussafes.
2. DECLARA QUE L'ENTITAT:
1.- NO esta sotmesa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l’article 13, de la Llei
38/2003, de 17 de Novembre, General de Subvencions (BOE núm.276, de 18/11/03)
2.- No ha percebut subvenció alguna d’altres Entitats públiques o privades que junt amb la sol.licitada a l’Ajuntament
d’Almussafes superen en el seu conjunt la despesa de l’activitat PROGRAMA ANUAL ESPORTIU DEL CLUB.
3.- Es compromet a sotmetre’s a les actuacions fiscalitzadores que puga mamprendre, si és el cas, l’Ajuntament.
4.- En cas de rebre altres ajudes públiques o privades haurà de fer-se constar el nom de l’Entitat que les finance, la quantia
del finançament i l’objecte o activitat que es finança.
5.- Comunicarà a l’Ajuntament la concessió d’altres subvencions tan prompte com es conega i en tot cas, amb anterioritat a
la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
6.- Autoritze/m a l'Ajuntament d'Almussafes perquè obtinga de forma directa, a través de mitjans telemàtics, els certificats a
emetre per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'estar al corrent en
el pagament de les meues obligacions.
7.- Que en l’Assemblea General, en sessió ordinària celebrada el dia
l'any
“PUNT

de

, s’adoptà entre altres, l’acord següent:
. Aprovació del Programa d’activitats i de inversions per a l’exercici de

i Memòria de l’exercici

C

del mes

Donant compte als presents, l’Assemblea va aprovar la proposta”

SOL·LICITA:

Siga admesa la documentació que s’adjunta, per participar en la convocatòria de les subvencions esportives
extraordinàries destinada a l’organització i realització d’esdeveniments esportius de caràcter oficial i federatiu de l’any

En Almussafes a

de
EL REPRESENTANT DE L'ENTITAT

de

D

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT A SOL·LICITAR (Marcar sols una opció)

A) Activitats a desenvolupar dins de la localitat per a la realització d’esdeveniments esportius extraordinaris.
□ A.1) L’organització i realització de competicions esportives de caràcter oficial i federatiu d’àmbit
provincial, autonòmic, nacional i internacional, sempre que es troben convocats per les respectives
federacions provincials, autonòmiques, nacionals o internacionals.
■ A.2) Per l’organització i realització, per part del club o entitat esportiva, d’esdeveniments a realitzar dins de la
localitat i que no es corresponguen amb l’apartat “A.1.”

E

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (Marcar amb una X)

De caràcter general y obligatori:
Descripció del projecte i programa d’activitats a realitzars.

Dades bancàries de l'entitat, cas de que no estiguen en l'Ajuntament.

Relació completa dels socis de l’entitat
Segur de Responsabilitat Civil.
Certificat de la federació esportiva corresponent a l’esport o esports a realitzar en l’esdeveniment esportiu, indicant la
categoria de l’esdeveniment.

En relació amb la sol·licitud presentada, es procedeix per aquesta Alcaldia, en compliment d’allò disposat a l’article 21 de la Llei
39/2015, de 2 d’ octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a INFORMAR-LI que:
1. El termini màxim normativament establit per a la resolució i notificació d’allò sol·licitat serà segons el que corresponga en funció del
procediment que es tracte, i en tot cas, en el règim general és de 6 MESOS, comptadors des de la data en què la seua sol·licitud ha
tingut entrada en el Registre General d’aquest Ajuntament.
2. Transcorregut el dit termini sense haver-se notificat resolució expressa per l’òrgan competent d’aquest Ajuntament, tindrà els efectes
previstos en l’art. 24 de la Llei 39/2015 citada anteriorment, sense prejudici del que s’estableixen en les normes internes municipals.
En compliment de l'art. 5 de Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, l'informem que
les dades de caràcter personal i la informació facilitada per vostè seran incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del que és
responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. Vostè podrà, en tot moment, i de
conformitat amb la legislació vigent exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant sol·licitud dirigida a aquest
Ajuntament.

PROGRAMA D’ACTES PER A L'ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS DE CARÀCTER OFICIAL
A)NOM DE L’ACTIVITAT:
PROGRAMACIÓ (indicar dades, horaris i llocs de realització de l’activitat).

NOM DE L'ACTIVITAT

DATA

HORARI

NÚM.
PARTICIPANTS

RELACIÓ POSSIBLE DE PARTICIPANTS:
CATEGORIA

HOMES

DONES

TOTAL

B) DESPESES I FINANÇAMENT DEL PROJECTE.
DESPESES
Concepte

Despesa

DESPESA TOTAL

INGRESSOS
Concepte

Ingressos

INGRESSOS TOTALS

C) S'haurà de presentar certificat de la federació esportiva corresponent a l'esport o esports a realitzar en
l'esdeveniment esportiu, indicant la categoria de l'esdeveniment.

