Ajuntament
de Benicarló
Subvenció a entitats o clubs esportius que realitzen activitats d'esport espectacle (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 activitats esportives
considerades d'esport espectacle i, atés que reunim les condicions indicades en l'esmentada
convocatòria,

Sol·licito

La subvenció corresponent per a la realització d'activitats esportives d'esport espectacle, 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 esport espectacle, 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 activitats d'esport espectacle (annex I):
model de sol·licitud
Documentació — Aquest model de sol·licitud, degudament emplenat i firmat (annex I).
que cal
— Descripció del projecte (annex II).
adjuntar
— Publicitat i cartelleria de l'esdeveniment, on figure el logotip de la Regidoria d'Esports. En cas
de no realitzar-se cartelleria, i hi haja notes de premsa en mitjans, s'haurà d'acreditar
documentalment l'aparició de l'Ajuntament de Benicarló o de la Regidoria d'Esports, com a
col·laboradors, promotors, coorganitzadors o organitzadors de l'esdeveniment, segons
procedisca.
—

Informe de la federació autonòmica corresponent (annex V).

—

Aquelles entitats el president de les quals o representant sol·licite subvenció per primera
vegada, una 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 de l'entitat sol·licitant 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 on es faça constar el compromís de
l'entitat o club esportiu de donar la corresponent publicitat a l'Ajuntament de Benicarló,
Regidoria d'Esports (annex III).

Ajuntament
de Benicarló
Subvenció a entitats o clubs esportius que realitzen activitats d'esport espectacle (annex II):
descripció del projecte
Dades
de l'associació

Dades de
l'activitat

Nom de l'associació

NIF

Nom del president/a

NIF

Nom de l'activitat

Lloc de realització

Data de realització

Repercussió i àmbit de difusió

Internacional

Europeu

Nacional

Autonòmic

Objectius

Programa de
l'activitat

Descripció del projecte de l'activitat esportiva a realitzar

Signatura

Datació

Lloc

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

Data

Provincial

Comarcal

Local

Ajuntament
de Benicarló
Subvenció a entitats o clubs esportius que realitzen activitats d'esport espectacle (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 els art. 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

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

Data

Ajuntament
de Benicarló
Subvenció a entitats o clubs esportius que realitzen activitats d'esport espectacle (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 d'una activitat esportiva
d'esport espectacle durant l'exercici actual, 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'activitat

Nom de l'activitat

Lloc de realització

Data de realització

Categories

Aleví

Infantil

Cadet

Juvenil

Sènior-absoluta

Àmbit de difusió

Internacional
Participació de clubs d'elit

No

Sí:

Objectius aconseguits

Memòria
detallada
de l'activitat

Descripció de l'activitat

Europeu

Nacional

Autonòmic

Provincial

Promoció de l'esport paralímpic

No

Sí:

Comarcal

Local

Ajuntament
de Benicarló
Pressupost
de l'activitat

Despeses previstes

Concepte

Quantitat

Total

€
Ingressos previstos (indiqueu si són subvencions i si estan ja concedides o només sol·licitades)

Concepte

Quantitat

Total

€
Dades
bancàries de
l'entitat

Entitat

Núm. de compte

Oficina

Ajuntament
de Benicarló
Subvenció a entitats o clubs esportius que realitzen activitats d'esport espectacle (annex IV):
model de justificació
Aquest model de sol·licitud, degudament emplenat i firmat (annex IV).
Documentació
que cal
Exemplars de totes les edicions i publicacions relacionades amb l'activitat subvencionada, on
adjuntar
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.
Per a les despeses de prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica,
que superen la quantitat de 12.000 €, la part beneficiària haurà d'acreditar haver sol·licitat com a
mínim tres ofertes de diferents proveïdors. L'elecció es farà conforme a criteris d'eficiència i
econòmica i s'haurà de justificar-se documentalment, quan no recaiga en la proposta econòmica
més avantatjosa (art.31.3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions).
Si se sol·licita per primera vegada la sol·licitud, una còpia compulsada de la targeta
d'identificació fiscal i de la documentació que acredite la representació de la persona sol·licitant,
així com el seu DNI.
Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social, amb l'Agència Tributària i
amb l'Ajuntament de Benicarló.
Per a la justificació de qualsevol tipus de despesa, adjunteu factures originals amb el
justificant de pagament.

Ajuntament
de Benicarló
Subvenció a entitats o clubs esportius que realitzen activitats d'esport espectacle (annex V):
model d'informe federatiu
Dades
de l'entitat

Nom de l'entitat

CIF

Nom del president/a

NIF

Domicili social

Dades de la
Federació

Domicili a
efecte de
notificacions

Nom de la Federació

CIF

Nom del secretari/ària

DNI

Carrer / Plaça / Partida / Carretera

Núm. / Km.

Població

Província

Telefon

Informo

Núm. de registre federatiu

Fax

Apartat de correus

Pis

Porta

Codi postal

Correu electrònic

I. Que l'esdeveniment denominat

,

està reconegut i figura en el calendari oficial de competicions de la Federació
II. Que la realització d'aquest esdeveniment està

confirmada

.

pendent de concessió.

III. Que les característiques d'aquest esdeveniment són:
— Nivell de classificació:
— Fase de competició:

Mundial
Final

— Participants que intervenen:

Europeu

Nacional

Seleccions

Club

Signatura del
secretari/ària
de la Federació

Lloc

Altres

De classificació/puntuable

— Categories:

Datació

Autonòmic

Data

Individual

Olímpica

Paralímpica

