Ajuntament
de Benicarló
Subvenció a entitats o clubs esportius que realitzen competicions esportives (annex I):
model de sol·licitud
Dades
de l'entitat

Domicili a
efecte de
notificacions

Nom de l'entitat

NIF

Nom del president/a

NIF

Carrer / Plaça / Partida / Carretera

Núm. / Km.

Població

Província

Telefon

Exposo

Fax

Apartat de correus

Pis

Porta

Codi postal

Correu electrònic

Que vista la convocatòria, publicada al BOP de data

, per la qual l'Ajuntament de

Benicarló convoca subvencions a entitats i clubs esportius que realitzen competicions esportives
i, atès que reunim les condicions indicades en la convocatòria,

Sol·licito

La subvenció corresponent per a la realització de competicions esportives durant el present any,
d'acord amb la documentació adjunta.

Signatura

Datació

Lloc

Data

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
Les dades que heu facilitat s'inclouran en un fitxer de titularitat de l'Ajuntament de Benicarló, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el present document.
Així mateix, us informem que les vostres dades no se cediran a tercers, tret que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar
la vostra sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei.
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant una
sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d'identificació equivalent, dirigida al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de
Benicarló – LOPD Subvenció competicions esportives, c. de Ferreres Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló) o bé entregant personalment la sol·licitud al Registre d'Entrada de l'Ajuntament,
amb l'exhibició del DNI original o un document equivalent.

Ajuntament
de Benicarló
Subvenció a entitats o clubs esportius que realitzen competicions esportives (annex II):
descripció del projecte
Dades
de l'entitat

Nom de l'entitat

NIF

Nom del president/a

NIF

Nre. de socis

Nre. total d'esportistes federats (1)

Nre. d'esportistes federats de - 18 anys

Nre. d'esportistes federats de + 18 anys

Instal·lacions esportives pròpies o municipals per realitzar l'activitat

No
Dades de
l'activitat

Sí:

Programa detallat del projectes de competicions esportives a realitzar (objectius, àmbit de difusió, calendari d'esdeveniments, lloc de realitz

Signatura

Datació

Lloc

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

Data

Ajuntament
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Subvenció a entitats o clubs esportius que realitzen competicions esportives (annex III):
declaració jurada
Dades
del
president/a
de l'entitat

Primer cognom

Segon cognom

Nom

NIF

Domicili a
efecte de
notificacions

Carrer / Plaça / Partida / Carretera

Núm. / Km.

Població

Província

Telefon

Declaro sota
jurament

Fax

I.

Apartat de correus

Pis

Porta

Codi postal

Correu electrònic

Que l'entitat a què represento està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat,
amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament.

II.

Que l'entitat a què represento no es troba sotmesa a cap de les causes de prohibició de
l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l'apartat 5 i 6
de la Llei Orgànica 1/2002 reguladora del Dret d'Associació.

III. Que l'entitat a què represento es compromet a donar la corresponent publicitat a
l'Ajuntament de Benicarló, Regidoria d'Esports, com a patrocinador del projecte.
IV. Que l'import de la subvenció sol·licitada no excedix aïlladament o en concurrència amb
altres ajudes o subvencions del cost total de l'activitat realitzada (art. 19, Llei 38/2003,
General de Subvencions).
V.

Que el personal que desenvolupa l'activitat en el club, ho fa de forma voluntària i no
percep retribucions econòmiques o salarials, d'acord amb l'article 3 i 6 de la Llei 6/1995
de Voluntariat.

La qual cosa faig constar perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.
Signatura

Datació

Lloc

Data

Ajuntament
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Subvenció a entitats o clubs esportius que realitzen competicions esportives (annex IV):
model de justificació
Dades
de l'entitat

Domicili a
efecte de
notificacions

Nom de l'entitat

NIF

Nom del president/a

NIF

Carrer / Plaça / Partida / Carretera

Núm. / Km.

Població

Província

Telefon

Exposo

Fax

Apartat de correus

Pis

Porta

Codi postal

Correu electrònic

Que hem sol·licitat la corresponent subvenció per a la realització de competicions esportives
durant el present exercici, en la forma i termini indicats en la convocatòria

Sol·licito

Que admeteu les dades i la documentació que detallem a continuació per a justificar la quantitat
a percebre en concepte de subvenció.

Signatura

Datació

Lloc

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

Data

Ajuntament
de Benicarló
Dades
de l'entitat

Nom de l'entitat

NIF

Nom del president/a

NIF

Nre. de socis

Nre. total d'esportistes federats

Nre. d'esportistes federats de - 18 anys

Nre. d'esportistes federats de + 18 anys

Instal·lacions esportives pròpies o municipals per realitzar l'activitat

No
Dades de
l'activitat

Sí:

Programa detallat del projectes de competicions esportives realitzades (objectius, àmbit de difusió, calendari d'esdeveniments, lloc de realització, etc.)

Ajuntament
de Benicarló
Capítol I.
Pressupost
de l'activitat

Depeses realitzades en desplaçaments en vehicles particulars a competicions oficials: 4 esportistes x vehicle, 0,17 euros x km (4)

Destinació

Km.

Nre.
ve
hi
cles

Nre. Cost per
es
vehicle
por (km. x o,17)
tis
tes

Cost previst
(cost per
vehicle x
nre.
vehicles)

Total

Ajuntament
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Capítol II

Despeses realitzades en compra de material esportiu fins a un màxim de 4.000 euros

Proveïdor

Concepte

Cost

Total

Capítol III

Despeses realitzades en revisions mèdiques a esportistes

Nom de l'esportista

Concepte

Cost

Total

Capítol IV

Despeses realitzades en llicències per a esportistes

Tipus de llicència

Quantitat

Cost

Llicències per a menors de 18 anys
Llicències per a majors de 18 anys
Total

Capítol V

Despeses realitzades en formació

Denominació de l'acció formativa

Cost

Total

Ajuntament
de Benicarló
Capítol VI

Altres despeses realitzades

Concepte

Cost

Total

Resum de les despeses realitzades

Concepte

Quantitat

Capítol I. Despeses en desplaçaments a competicions en vehicles particulars
Capítol II. Despeses realitzades en llicències
Capítol III. Despeses realitzades en compra de material esportiu
Capítol IV. Despeses realitzades en revisions mèdiques a esportistes de l'entitat
Capítol V. Despeses realitzades en formació
Capítol VI. Altres despeses realitzades
Total

Ingressos rebuts per l'entitat (indiqueu si són subvencions i si ja estan concedides o encara no ho estan)

Concepte

Quantitat

Quotes esportistes
Quotes socis
Patrocinis
Subvenció municipal
Altres subvencions
Altres ingressos de l'entitat
Total

Dades
bancàries
de l'entitat

Entitat

Compte

Oficina

Ajuntament
de Benicarló
Subvenció a entitats o clubs esportius que realitzen competicions esportives (annex IV):
model de justificació
Documentació
Aquest model de sol·licitud, degudament emplenat i firmat (annex IV).
que cal
Per a justificar les despeses de desplaçament, adjunteu l'acta de competició corresponent que
adjuntar
justifique el desplaçament, així com les factures corresponents a les despeses realitzades per
desplaçaments com ara trens, autobusos, etc.
Per a justificar la compra de material esportiu, adjunteu les factures originals de la compra fins
a un màxim de 4000 euros. Les factures han d'estar degudament segellades i firmades o s'ha
d'ajuntar el comprovant de teletransferència.
Per a justificar les despeses per revisions mèdiques, adjunteu les factures originals i una
relació dels esportistes que han requerit d'aquestes revisions.
Per a justificar altres despeses, adjunteu les factures originals fins a un màxim de 3000 euros.
Les factures han d'estar degudament segellades i firmades.
Per justificar el nombre d'esportistes federats de l'entitat, adjunteu una llista amb el seus
noms, una còpia de les fitxes o documentació que acredite que són federats i la factura on conste
que s'ha pagat l'import corresponent a la federació. Indiqueu si són menors o majors de 18 anys.
Un exemplar de totes les edicions i publicacions relacionades amb l'activitat subvencionada,
on figure el logotip de l'Ajuntament com a col·laborador, així com qualsevol altre document que
servisca per a valorar el treball realitzat per part de l'entitat.
Publicitat i cartelleria de l'esdeveniment on figure el logotip de la Regidoria d'Esports. Si no es
realitza cartelleria i hi ha notes de premsa als mitjans, s'ha d'acreditar documentalment l'aparició
de l'Ajuntament de Benicarló o la Regidoria d'Esports de Benicarló, com a col·laboradors,
promotors, coorganitzadors o organitzadors de l'esdeveniment segons procedisca.
Aquelles entitats el president de les quals o representant sol·licite subvenció per primera
vegada, còpia compulsada de la targeta d'identificació fiscal i de la documentació que acredite la
representació del sol·licitant, així com el seu DNI i número de compte de l'entitat.
Certificat d'estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social, amb l'Agència Tributària i
amb l'Ajuntament de Benicarló.
Declaració degudament signada, acreditativa d'estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament, de no haver
incorregut en cap de les causes de prohibició de l'art. 13 de la Llei 38/2003, General de
Subvencions i apartat 5 i 6 de l'art. 4 de la Llei Orgànica 1/2002, reguladora del Dret d'Associació i
el compromís de donar la corresponent publicitat a l'Ajuntament de Benicarló, Regidoria
d'Esports(annex III).
Acta de l'assemblea general, on s'haja aprovat la liquidació del compte anual del pressupost de
l'exercici anterior (vegeu model V)
Acta de l'assemblea general, on s'haja aprovat el pressupost en curs (vegeu model VI)
Qualsevol altra documentació que servisca per a valorar el treball realitzat per part de l'entitat
o club esportiu.

Model de certificat d'acta d'assemblea general per a l'aprovació de comptes de l'entitat esportiva (model V)
Dades
del secretari
de l'entitat

Primer cognom

Segon cognom

Nom

NIF

Dades de
l'entitat

Nom de l'entitat

CIF

Adreça

Població

CERTIFICO

Codi postal

1. Que en data
, a les
h es va reunir l'Assemblea General d'aquesta entitat,
convocada dins del termini i en la forma escaient.
2. Que entre els punts de l'ordre del dia es va incloure l'aprovació dels comptes de l'exercici
.
3. Que la Junta Directiva ha formulat i exposat als socis els comptes anuals el dia
el/la president/a i el/la secretari/ària o tresorer/a els han signat.
4. Que l'Assemblea va adoptar per majoria
sobre un total de

i que

(1), amb un total de

vots

socis amb dret a vot, els següents acords:

a) Aprovar els COMPTES ANUALS corresponents a l'exercici

.

b) Aprovar la MEMÒRIA ESPORTIVA corresponent a l'exercici

.

c) Aprovar la LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST corresponent a l'exercici
d) Aplicar el RESULTAT de l'exercici
A fons social:

en els següents termes:
euros.

A compensar pèrdues d'exercicis anteriors:
A despeses del següent exercici:
Total:

.

euros.
euros.

euros.

Romanents disponibles:

euros.

5. Que acredita que els comptes anuals es corresponen amb els anotats en els corresponents llibres
(art.30 dels estatuts).
I per deixar-ne constància i que tinga els efectes oportuns, se signa la present certificació.
Signatura

El/la secretari/ària

El president/a

Datació

Lloc

Data

(1) Indiqueu el tipus de majoria, segons l'art. 18 dels estatuts de l'entitat.

Model de certificat d'acta d'assemblea general per a l'aprovació del pressupost anual de l'entitat esportiva
(model VI)
Dades
del secretari
de l'entitat

Primer cognom

Segon cognom

Nom

NIF

Dades de
l'entitat

Nom de l'entitat

CIF

Adreça

Població

CERTIFICO

Codi postal

1. Que en data
, a les
h es va reunir l'Assemblea General d'aquesta entitat,
convocada dins del termini i en la forma escaient.
2. Que entre els punts de l'ordre del dia es va incloure l'aprovació dels comptes de l'exercici
.
3. Que la Junta Directiva ha formulat i exposat als socis els comptes anuals el dia
el/la president/a i el/la secretari/ària o tresorer/a els han signat.
4. Que l'Assemblea va adoptar per majoria
sobre un total de
per un valor de

i que

(1), amb un total de

vots

socis amb dret a vot, el PRESSUPOST total de l'entitat per a l'any en curs,
euros, desglossat en els següents capítols:
Ingressos

Import
€
€
€
€
€
€

Despeses

Import
€
€
€
€
€
€

I per deixar-ne constància i que tinga els efectes oportuns, se signa la present certificació.
Signatura

El/la secretari/ària

El/la president/a

Datació

Lloc

Data

(1) Indiqueu el tipus de majoria, segons l'art. 18 dels estatuts de l'entitat.

