ANNEX I: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
Dades del/de la representant
Cognoms i nom
En qualitat de
Dades del sol·licitant
Sol·licitant
Adreça
Telèfon

NIF

CIF
Municipi
Adreça Postal

Fax

Dades bancàries: número compte corrent i número IBAN
C/C.
-

-

-

IBAN

_______________________________________________________________
SOL·LICITO
una subvenció d’acord amb la convocatòria de subvencions corresponents al(s)
programa/es A.1. A.2. per a la realització de activitats de promoció i participació esportiva
durant l’any, d ’acord amb les bases específiques reguladores (per cada activitat cal omplir
els formularis corresponents)
Dades de l’actuació per a la qual es demana subvenció
Denominació:
Previsió total d’ingressos de l’actuació per a la qual es demana la subvenció:
(inclosos altres ajuts i subvencions i la qual es sol·licita):
Previsió total de despeses de l’actuació per a la qual es demana la subvenció:

euros
euros

Ajut sol·licitat:

euros

AUTORITZO
El/la sotasignat autoritza l’Ajuntament de Tortosa a sol·licitar de l’Agència Estatal
d’administració Tributària (AEAT) les dades relatives al compliment de les seves obligacions
tributàries per a comprovar el compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i
mantenir la subvenció sol·licitada.
Aquesta autorització s’atorga exclusivament als efectes de reconeixement,
seguiment i control de la subvenció i/o ajut esmentat, i en aplicació d’allò que disposa la
Disposició Addicional quarta de la Llei 40/1998 de 9 de setembre, mitjançant la qual,
prèvia autorització de la persona interessada, es permet la cessió de les dades tributàries i
de la Seguretat Social que necessitin les administracions públiques per al
desenvolupament de llurs funcions.

I DECLARO RESPONSABLEMENT:
Que són certes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents que
l’acompanyen.
Que compleixo i accepto tots el requisits exigits a les bases específiques reguladores de la
convocatòria de subvencions.
Que aquesta entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i en materia de
seguretat social amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social, respectivament.
Tortosa,

de

de

AJUNTAMENT DE TORTOSA.- Plaça Espanya, 1 , 43500 TORTOSA
De conformitat amb l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les
dades de caràcter personal que figuren en l’expedient s'incorporaran als fitxers titularitat de l’Ajuntament de Tortosa “Registre i gestió administrativa”, amb la
finalitat de recollir les dades d’entrada i sortida de documents i la gestió administrativa i al fitxer “Gestió de comptabilitat”, la finalitat del qual és gestionar la
petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Com a persona interessada podreu exercir gratuïtament
els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i, si escau, d'oposició, en els termes establerts per la LOPD enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada
d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l’Ajuntament de Tortosa, plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa.

Model JD

RELACIÓ DE PERSONES QUE FORMEN LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ENTITAT ESPORTIVA
DENOMINADA:____________________________________________________

Elegides en data:________________
PRESIDENT/A

SOTS-PRESIDENT/A

SECRETARI/A

TRESORER/A

VOCALS

Sr/a.
Domicili:
Població:
Signatura:

C.P.
Telf.;
D.N.I.

Sr/a.
Domicili:
Població:
Signatura:

Telf.;
D.N.I.

Sr/a.
Domicili:
Població:
Signatura:

Telf.;
D.N.I.

Sr/a.
Domicili:
Població:
Signatura:

Telf.;
D.N.I.

Sr/a.
Domicili:
Població:
Signatura:

Telf.;
D.N.I.

C.P.

C.P.

C.P.

C.P.

Tortosa, __ de
El/La Secretari/a

Sr/a.
Domicili:
Població:
Signatura:

Telf.;
D.N.I.

Sr/a.
Domicili:
Població:
Signatura:

Telf.;
D.N.I.

Sr/a.
Domicili:
Població:
Signatura:

Telf.;
D.N.I.

C.P.

C.P.

C.P.

de
Vist i plau
El/La President/a

PRESSUPOST GENERAL D’INGRESSOS i DESPESES PREVIST PEL

Nom de l’entitat esportiva sol.licitant:

Nombre de socis de l’entitat a 31 de desembre de l’any anterior :

INGRESSOS
Quotes de socis ....................................................... ______________________________
Rendiment de capital .............................................. ______________________________
Altres ....................................................................... ______________________________
Subvencions:
Generalitat .............................................................. ______________________________
Diputació .................................................................. ______________________________
Ajuntament .............................................................. ______________________________
Consell Comarcal ................................................... ______________________________
Benestar Social ....................................................... ______________________________
Patrocinadors .......................................................... ______________________________
Venda de productes (entrades espectacles,
samarretes, pins, loteria.....) .................................. ______________________________
Donacions ............................................................... ______________________________
Altres ....................................................................... ______________________________
Total Ingressos ....................................................

_____________ Euros

DESPESES
1.- Funcionament
Lloguer .......................................................... ___________________________________
Llum ..............................................................____________________________________
Telèfon .......................................................... ___________________________________
Aigua ............................................................ ____________________________________
Material d’oficina......................................….____________________________________
Altres (detallar)...........................................… ___________________________________
... / …
o

o
Pàg. 2

2- Infraestructura
Obres de reforma, pintura,etc....................... ___________________________________
Adquisicions mobiliari, equipament, etc.…. ____________________________________
Altres (detallar).......................................…. ____________________________________
3.- Activitats culturals
…………………………………......................... _______________________________________
……………………………………………....…. __________________________________________
………………..........................................…...... ____________________________________
4.- Festes
Festes…….……………............................... _______________________________________
Audicions musicals,orquestra,etc. …....…. ___________________________________
Altres (detallar) ........................................…. ___________________________________
5.- Esports
Activitats esportives (esport de base ) ________________________________________
Activitats esportives (campionats) ___________________________________________
Activitats esportives (altres activitats) ________________________________________
Activitats de lleure (colònies, excursions,etc.) _________________________________
Altres (detallar) ........................................................ ______________________________
Total despeses previstes : .......................
Tortosa, ___ de ________________ de
EL PRESIDENT

_________________ €

ENTITAT ESPORTIVA ____________________________________________________
PRESSUPOST DE L’ACTIVITAT ____________________________________________
Pevisió de despeses i ingresos
DESPESES

INGRESSOS (*)

Concepte
Import
Personal administratiu

Concepte
Quotes d’inscripció

Personal Tècnic

Aportacions entitat
organitzadora
Esponsorització

Treballs a realitzar per
empreses externes
Arbitratges

SUBVENCIÓ
SOL.LICITADA
Import

Subvencions públiques
(especificar)*

Subministraments
Material i/o vestuari
esportiu
Lloguers
Comunicacions

Altres ingressos
(especificar )

Desplaçaments
Premis
Altres (especificar)
Total
despeses

Total
ingressos

Total subvenció
sol·licitada

(*) Dins dels ingressos cal detallar si es rep alguna altra subvenció i el seu import.
L’entitat ha d’estar degudament inscrita al Registre d’entitats esportives, i les dades han
de ser vigents d’acord amb les últimes eleccions.
Cal adjuntar a aquesta sol·licitud fotocòpia del DNI del sol·licitant i de la targeta del NIF de
l’entitat i una memòria de l’activitat o actuació sol·licitada, així com declaració responsable
de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de seguretat social amb
l’agència estatal d’administració tributària i de la tresoreria general de la seguretat social.
Tortosa, ___ de ___________ de
Signatura del/de la President/a

Memòria explicativa de l’activitat.

Any --------

Programa: A.1.
Nom de l’entitat:

Nº registre CCE:

Denominació de l’actuació:

Descripció de l’activitat:

Tipus d’actuació, activitat o esdeveniment:
Nombre de participants:
Homes:
Dones:
Nombre de tècnics esportius: Homes:
Dones:
Titulació del tècnics que porten a terme l’activitat annual
Llicenciats o Tècnic Esportiu - Nivell III
Diplomat (magesteri e.f.) o Tècnic Esportiu - Nivell II
Tècnic Esportiu - Nivell I
Titulació federativa de Monitor (autonomic-provincial)
Abast territorial de l’activitat:
Local Comarcal Català Estatal Internacional
Breu descripció de l’actuació, activitat o esdeveniment:

Objectius que es pretenen assolir:

Tortosa, ___ de ______________ de
El/La President/a
Memòria explicativa de l’activitat.

Any

Programa: A.2.
Nom de l’entitat:
Denominació de l’actuació:

Descripció de l’activitat:

Tipus d’actuació, activitat o esdeveniment:
Nombre de participants:
Homes:
Dones:
Nombre de tècnics esportius: Homes:
Dones:
Abast territorial de l’activitat:
Local Comarcal Català Estatal Internacional
Breu descripció de l’actuació, activitat o esdeveniment:

Organigrama organitzatiu de l’activitat (exemple):

Tortosa, ___ de ______________ de
El/La President/a

ANNEX II: Criteris de valoració

Nº registre CCE:

Programa A.1
a) Qualitat del projecte d’activitat anual presentat (Memòria)
Valoració de fins al 15% del total
Es tindrà en compte els paràmetres següents:
-Estructura tècnica de la nova temporada
-Ampliació d'equips o seccions
-Utilització de les TIC's
-Vinculacions amb les federacions esportives catalanes
-Imatge corporativa.
b) Foment de l’esport base mitjançant el desenvolupament, promoció i execució de
programes per a esportistes en edat escolar mitjançant convenis amb escoles, consell
esportiu, federacions esportives o administracions públiques.
Valoració de fins al 15% del total.
c) Tecnics amb titulació de l’activitat. Valoració de fins al 20% del total
Llicenciat en Ciencies de l’Activitat Fìsica i Esports (CAFE),
llicenciat en educació fisica (INEF) o Tècnic Esportiu - Nivell III.........10
Diplomat en educació física (magesteri e.f.)
o Tècnic Esportiu Nivell II......................................................................8
Tècnic Esportiu Nivell I.......................................................................6
Titulació federativa de Monitor (autonomic-provincial)...................4
Cal adjuntar fotocopia de la titulació dels tècnics a la sol·licitut
d) El nivell de competició i nombre de participants amb llicencia esportiva. Valoració de fins
al 30% del total.
Caldrà relacionar el nombre d’equips participants, llicències esportives i les categories dels
mateixos, així com indicar el nombre total d’esportistes, àmbit de competició, etc. segons el
model i d’acord amb les següents valoracions.
Categories competitives
Pre-benjamí /Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Junior/ juvenil
Sènior

Local
0’25
0’25
0’50
0'50
0’75
0'75

Nivell de competició
Comarcal Provincial Catalunya
Estatal
0’50
0’75
1
1’50
0’75
1
1’50
2
1
1’50
2
2’50
1’50
2
2’50
3
2
2’50
3
3’50
2’50
3
3’50
4

Internacional
2
2’50
3
3’50
4
5

Ampliació de la informació relacionada amb l’aplicació del subprograma A1.4.
L’objectiu general del punt A1.4 és l’obtenció de paràmetres que permetin quantificar, amb
un valor numèric final, la meritació total presentada per part de l’entitat esportiva en quan

a la quantitat d’esportistes, categories i nivells esportius que té en la seva activitat
esportiva. La concreció obtinguda per cada entitat ens donarà un referent comparatiu entre
entitats per tal d’administrar el percentatge del 30 % sobre el total de la valoració final que
es pot arribar a obtenir en aquest punts concrets.
Per a la estimació del punts A1.4 caldrà que les diferents entitats esportives presentin una
relació de tots els seus esportistes, tan sigui en les competicions d’esport escolar (Jocs
Esportius de Catalunya) com en les competicions d’esport federat (Federacions Esportives).
Aquesta relació haurà de ser fidedigna i presentar una enumeració clara dels esportistes,
fent constar com a mínim les següents dades: nom, cognoms, edat, categoria esportiva en
la que es competeix i nivell o àmbit competitiu màxim en el qual s’ha desenvolupat
l’esportista durant la temporada o any en curs.
Les dades incloses en les relació d’esportistes, categories i nivells de competició hauran de
ser demostrables mitjançant qualsevol tipus de document acreditatiu com pot ser la fitxa o
inscripció federativa. Aquesta documentació acreditativa podrà ser requerida, en qualsevol
moment, per part de la Comissió Tècnica Qualificadora, i en el cas de no existir acreditació
suficient no serà considerada en el còmput global d’aquest punts.
e)

Resum-memòria d’activitats de l’any / temporada anterior...................fins un 10%

f)

Implantació social de l’entitat. .................................................................fins un 10%

Es tindrà en compte els paràmetres següents:
-Participació en actes municipals no esportius: Renaixement, Festes de la Cinta, Reis, o
altres esdeveniments.
-Dinamització esportiva a barris, pobles i AAVV.
-Col·laboració activitats benèfiques d'impacte social: Lliga contra el càncer, Parkinson,
Alzehimer, altres similars.
-Esport i gènere / Esportistes amb NEE.
-Esport Universitari: Pràctica i competició.

Programa A.2

Quan es tracta de la organització d’events es valoraran:
Àmbit territorial de competició i/o participants .........................fins un 40%
Garanties de realització (organigrama organitzatiu)..................fins un 20%
Pressupost d’ingresos i despeses de l’activitat ........................fins un 15%
Concurrència d’altres fonts de finançament..............................fins un 10%
Resum-memòria d’activitats de l’any / temporada anterior.......fins un 10%
Implantació social de l’ entitat......................................................fins un 5%
Es tindrà en compte els paràmetres següents:
-Participació en actes municipals no esportius: Renaixement, Festes de la Cinta, Reis, o
altres esdeveniments.
-Dinamització esportiva a barris, pobles i AAVV.
-Col·laboració activitats benèfiques d'impacte social: Lliga contra el càncer, Parkinson,
Alzehimer, altres similars.
-Esport i gènere / Esportistes amb NEE.
-Esport Universitari: Pràctica i competició.

o
ANNEX 4


ÒRGAN GESTOR: Alcaldia / Gerència d’esports




EXPEDIENT
DE JUSTIFICACIÓ
DE DESPESES

BENEFICIARI/ÀRIA: _________________________
_________________________________________

CONCEPTE SUBVENCIONAT

: __________________

________________________________________
DATA DE L’ACORD DE CONCESSIÓ :__________________
IMPORT CONCEDIT : ______________________ €
ÒRGAN CONCEDENT :




Ple
Junta de Govern Local
Decret de l’Alcaldia

FORMA DE CONCESSIÓ:





Convocatòria de Bases
Concessió directa
Conveni de col.laboració
............................

DECLARACIÓ
La persona signant declara :
1. que la subvenció s’ha destinat al/s concepte/s pel qual es va concedir i les activitats
s’han realitzat tal com es detalla a continuació:
MEMÒRIA D’ACTUACIÓ : Objectius , grau de compliment dels objectius i resultats obtinguts,
incidències o observacions remarcables :

2. que els justificants que es relacionen a continuació han servit per a l’objecte de
la subvenció
Núm
factura

Data
Factura

Proveïdor

Concepte

Data
Pagament

Import

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

COGNOMS I NOM : ………………………………………………………………………………… NIF :…………………………
EN QUALITAT DE : ………………………………………………………………………………………………………………….
NOM DE L’INSTITUCIÓ O ENTITAT : …………………………………………………………….

CIF : …………………….


DADES BÀNCARIES PER INGRESSAR L’IMPORT DE L’AJUT O SUBVENCIÓ
Entitat bancària (cal emplenar tots els dígits): COMPTE CORRENT i IBAN

-

-

-

-

-

-

CERTIFICO:
1. Que l’Ajuntament de Tortosa va atorgar a aquesta entitat/associació una subvenció
per import de............................€ per a ..............……...................……………………….
2. Que l’entitat/associació ha dut a terme el programa o les activitats objecte de la
subvenció, que presenten el següent balanç econòmic:
Detall dels Ingressos

Import, en €

Detall de Despeses
Import, en €
(especifiqueu cada concepte o activitat)

1. Ingressos obtinguts de l’activitat o conceptes
subvencionats :
__________________________________
2. Aportacions i Subvencions :
__________________________________
2.1 . Subvenció Diputació
___________________________________
2.2 . Subvenció ………..
___________________________________
2.3. Subvenció ……….
___________________________________
2.4 .Subvenció ………
__________________________________
3. Altres Ingressos:
__________________________________
Total Ingressos : _____________________ €

1. Personal (nòmines, ass.socials…)
.................... ……………
___________
2. Funcionament (llum, electricitat, telèfon..)
......................………….
___________
3. Infraestructrura (reparacions, mobiliari....)
....................... …………
___________
4. Lloguers locals………..
___________
5. Despeses financeres.......
___________
6. Despeses de les activitats ___________
1.Publicitat i propaganda
___________
2.Compres i serveis de tercers __________
3.Despeses de transport
_________
4.……………….........……
___ _______
5 …………………….........
___________
Total Despeses :
________________ €.

Balanç econòmic del programa/activitat subvencionat : Superàvit:_________________ €
Dèficit: _________________ €
3. Que aquests entitat/associació es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
I, perquè consti davant l’Ajuntament de Tortosa i tingui efectes per a la justificació de la
despesa relativa a la subvenció o ajut de referència, signo aquest certificat.
Tortosa, a ......... de ............................. de ..........
Vist i plau
El president

El secretari
Segell de l’entitat

MODEL EI

Full Valoració Esports
Esports
categori
a

Entitat:
Llicencia

nom i cognom(s)

Model
EI
Àmbit de la competició

Total

escolar federat Comarcal Provincia Catalunya Estatal Internacional Punts
l

Total

ANNEX 3
DECLARACIÓ JURADADA
____________________________________ amb DNI núm________________ i domicili a
______________c.________________________________ núm.___________, amb CIF núm.
____________________, s'adjunta fotocòpia, i domicili social a _______________________,
CP___________ carrer __________________ núm._______.
DECLARO:
Que els estatuts i el CIF de l'entitat es troben dipositats en el Registre Municipal d'Entitats i
que són els vigents.
Tortosa (Terres de l'Ebre), _________d____________d ______________

ANNEX 4
DECLARACIÓ JURADA
________________________amb
DNI
núm
____________
i
domicili
a
______________c.________________________________ núm.___________, amb CIF núm.
____________________,
s'adjunta
fotocòpia,
i
domicili
social
a
__________________________, CP___________ carrer __________________ núm._______.
DECLARO:
Que les subvencions sol·licitades per a aquesta activitat són les següents:
Organisme

Import

De les quals ja s'han atorgat les següents:
Organisme

Import

Tortosa (Terres de l'Ebre), _________d____________d ______________

ANNEX 5
________________________amb
DNI
núm_________________
domiciliat
a
______________c.________________________________
núm.___________,
en
representació d ____________________, amb CIF núm._______________, en qualitat
d_____________________, amb CIF núm. _________________, s'adjunta fotocòpia, i
domicili social a ________________________, CP__________ carrer _______________ num.
____________________
DECLARO
Que l'entitat que represento està al corrent de totes les obligacions fiscals i amb la
Seguretat Social per tal de poder tenir dret a la subvenció que demanem.
Tortosa (Terres de l'Ebre), _________d____________d ______________

ANNEX 6
________________________amb
DNI
núm_________________
domiciliat
a
______________c.________________________________
núm.___________,
en
representació d ____________________, amb CIF núm._______________, en qualitat
d_____________________.
CERTIFICO:
Que no es dóna cap cap de les circumstàncies enumerades a l'apartat 2 i 3 de l'article 18
de la Llei general de subvencions 38/2003 de 17 de novembre:
“2 No podran obtenir la condició de beneficiaris o entitat col·laboradora de les subvencions
regulades per aquesta llei les persones o entitats en qui concorri alguna de les
circumstàncies següents, llevat que, per la naturalesa de la subvenció, s'exceptuï per la
seva normativa reguladora:
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol
procediment, trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver
estat inhabilitat conforme a la Llei Concursal, sense que hagi acabat el període
d'inhabilitació fixat per la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució
ferma de qualsevol contracte signat amb l'Administració.

d) Estar sotmesa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells
que ostentin la representació legal d'altres persones, en 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 tractar-se de
qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, en els termes establerts en aquesta o a la normativa autònoma que
regule aquestes matèries.
e) No trobar-se al corrents en l'acompliment de les obligacions tributàries o vers la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determine
reglamentàriament.
f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís
fiscal.
g) No trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en
els termes que reglamentàriament es determinen.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir
subvencions segons aquesta Llei general tributària.
No podran accedir a la condició de beneficiàries les agrupacions previstes en el segon
paràgraf de l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta llei, quan hi concorri alguna de les
prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.
En cap cas podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les
subvencions regulades en aquesta llei les associacions sotmeses a les causes de
prohibició previstes als apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de
març, reguladora del dret d'associació.
Tampoc podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions
de les quals s'hagués suspès el procediment administratiu d'inscripció per trobar-se indicis
recionals d'il·licitud personal, en aplicació del que disposa a l'article 30.4 de la Llei Orgànica
1/2002, mentre no s'emeti resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar la
inscripció la inscripció al corresponent registre.
Tortosa (Terres de l'Ebre), _________d____________d ______________

