SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

Sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament de Piera en l’àmbit d’esports.
Convocatòria 2016.
1.- Dades identificatives de l’entitat sol·licitant
Nom de l’entitat

NIF

Núm. Registre municipal d’Entitats

Adreça de l’entitat

Telèfon

Codi postal

Població

Adreça electrònica (entitat)

Adreça web

2.- Dades del president
Nom i cognoms

Telèfon

Adreça electrònica (president)

3.- Dades autoritzades per cedir a tercers
Les dades següents són les que l’entitat autoritza a l’Ajuntament de Piera a cedir a tercers per tal que aquests
es puguin posar en contacte amb vosaltres per temes de l’entitat:
Podeu deixar en blanc allò que no tingueu interès en que es publiqui. A la vegada us informem que, en
qualsevol moment, podeu demanar-nos la modificació o la supressió de les dades que ens doneu.
Nom de l’entitat

Telèfon

Adreça electrònica

Adreça web

(Signatura i segell entitat).
Piera, _____ de ______________ de 2016.
Les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Piera amb la finalitat de dur a terme l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent
expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment
anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir el vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Piera.
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4.- Certificat de dades de l’entitat
____________________________________________________________________________________ com a
president de l’entitat_________________________________________________________________________
CERTIFICO
- Que l’entitat en nom de la qual actuo és una entitat sense ànim de lucre i declaro, de forma responsable, que
no es troba en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvenció que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003,
general de subvencions.
- Que la nostra entitat es va crear l’any _________
- Que a la data d’aquest document, el nombre d’associats de la nostra entitat és de:
_______homes

_______dones

- Que la darrera actualització dels estatuts és de data ____ / ____ / ________
- Que la Junta de la nostra entitat, a data d’avui, està formada per:
President

Tresorer

Secretari

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

I, perquè així consti, signo aquest certificat
(Signatura i segell entitat).
Piera, _____ de ______________ de 2016.
Les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Piera amb la finalitat de dur a terme l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent
expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment
anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir el vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Piera.
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5.- Programes
Demano que ens sigui concedida una subvenció pels següents programes (marcar les opcions a les quals es
demana subvenció):
(P.1) Programa de suport a les activitats regulars de l’esport BASE de les entitats esportives d’àmbit
federat.
(P.2) Programa de suport a les activitats regulars de l’esport SÈNIOR amateur de les entitats
esportives d’àmbit federat.
(P.3) Programa de suport a les entitats esportives MULTIESPORTIVES.
(P.4) Programa de suport a les entitats esportives que participen en esdeveniments esportius oficials
INTERNACIONALS I ESTATALS.
(P.5) Programa de suport a l’esport FEMENÍ federat.
(P.6) Programa de suport a l’organització d’ ESDEVENIMENTS esportius puntuals.
(P.7) Programa de suport a activitats de celebració d’ANIVERSARIS significatius de l’entitat.
(P.8) Programa de suport a l’organització d’ ESCOLES ESPORTIVES d’iniciació.
(P.9) Programa de suport a
ESPECIALS.

entitats que promouen l’esport per a persones amb necessitats

(P.10) Programa de suport a l’organització d’una INSTAL·LACIÓ esportiva municipal.

Depenen dels programes marcats en el punt anterior, ompliu la informació sol·licitada per cada programa (es
poden adjuntar els fulls que convingui):
P.1.- L'Entitat manifesta que durant la temporada 2015-2016 té inscrits, en la respectiva federació, els següents
equips de base i entrenadors:
Núm.

Categoria equips MASCULINS base

Núm. nens a
l’equip

1
2
3
4
5
6
7

Les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Piera amb la finalitat de dur a terme l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent
expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment
anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir el vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Piera.
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8
9
10
11
12

Núm.

Categoria equips FEMENINS base

Núm. nenes
a l’equip

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

P.2.- L'Entitat manifesta que durant la temporada 2015-2016 té inscrits, en la respectiva federació, els següents
equips sèniors:
Número equips sèniors masculins.
Número equips sèniors femenins.

P.3.- L'Entitat manifesta que durant la temporada 2015-2016 té inscrites les següents seccions:
Núm.
1

Nom de la secció esportiva

Núm.

Nom de la secció esportiva

7

Les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Piera amb la finalitat de dur a terme l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent
expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment
anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir el vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Piera.
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2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

P.4.- L'Entitat manifesta que durant la temporada 2015-2016 té inscrits els seus equips sèniors en les següents
competicions de categoria nacional i internacional:
Nom competició d’àmbit estatal masculina

Núm. partits
competició estatal

Nom competició d’àmbit estatal femenina

Núm. partits
competició estatal

Nom competició d’àmbit internacional masculina

Núm. partits competició internacional

Nom competició d’àmbit internacional femenina

Núm. partits competició internacional

P.5.- L'Entitat manifesta que durant la temporada 2015-2016 promou l’esport femení.
Informació vinculada a altres programes i no s’ha d’omplir cap apartat.
P.6.- L'Entitat manifesta que durant la temporada 2015-2016 té previst realitzar els següents esdeveniments:
El programa de l’activitat o projecte descrit és: (es poden adjuntar els fulls que convingui, màxim 2 activitats)
Nom activitat:
Definició

Nom activitat:
Definició

Les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Piera amb la finalitat de dur a terme l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent
expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment
anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir el vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Piera.
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P.7.- L'Entitat manifesta que durant la temporada 2015-2016 celebra l’aniversari següent (marcar l’opció):
25 anys

50 anys

75 anys

Centenari

P.8.- L'Entitat manifesta que durant la temporada 2015-2016 organitza una escola esportiva d’esport base:
Número de participants a l’Escola Esportiva

Masculins
Femenins

P.9.- L'Entitat manifesta que durant la temporada 2015-2016 promou l’esport per a persones amb necessitats
especials:
Nom activitat

Número participants Espai utilitzat
Masc.

Fem.

P.10.- L'Entitat manifesta que durant la temporada 2015-2016 col·labora en el funcionament habitual d’una
instal·lació esportiva municipal (obertura de la instal·lació, realització de la neteja, control dels usuaris en l’horari
d’ús de l’entitat, marcatge de l’espai, ...):
Instal·lació

6.- Pressupost de l’entitat
Que el pressupost de l’entitat / activitat és el que es descriu a continuació: (es poden adjuntar els fulls que
convingui)
DESPESES

CONCEPTE

INGRESSOS

QUANTIA

CONCEPTE

QUANTIA

Les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Piera amb la finalitat de dur a terme l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent
expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment
anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir el vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Piera.
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TOTAL DESPESES:

TOTAL INGRESSOS:

7.- Estudi d’ocupació esportiva de l’entitat (Diputació de Barcelona)
Homes

Dones

Total

Remunerats amb contracte
Voluntaris remunerats
Voluntaris no remunerats

8.- Declaracions
Que, per a la mateixa finalitat, declaro que s’han rebut les subvencions que es relacionen i em comprometo a
comunicar les que s’obtinguin en el futur.
Concedent

Quantia

Que l’entitat està inscrita en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Piera o, si no s’escau, en el Registre
corresponent.
Que declaro responsablement que l’entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’Ajuntament d’Piera i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Que les dades bancàries per transferir l’import de la subvenció, si s’atorga, són les que s’aporten segons
l’imprès adjunt o ja consten a l’Ajuntament de Piera.
Que l’entitat es compromet a complir les condicions de la subvenció.

Les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Piera amb la finalitat de dur a terme l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent
expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment
anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir el vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Piera.
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9.- Documentació que s’adjunta
S’adjunta la documentació següent:
Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
Declaració responsable o, si escau, certificat conforme es troba el corrent d’aquestes obligacions amb la
Seguretat Social.
Fotocòpia de l’última Assemblea anual de l’entitat.
Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil actualitzada.

Per tot això,
DEMANO:
Que sigui atorgada una subvenció a aquesta entitat, per una quantia de ......................... €.

Piera, ........ de.......................................... de 2016.

(Signatura i segell entitat).

SR. ALCALDE DE PIERA

Les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Piera amb la finalitat de dur a terme l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent
expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment
anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir el vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Piera.
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