ANNEX I

MOD2701

Model de document

SOL·LICITUD D'AJUTS PER A LES
ENTITATS ESPORTIVES – 2018
Núm. d’expedient

Registre d’entrada

Sol·licitant (entitat o associació)
Raó social:

NIF/CIF:

Domicili:

núm.

Població:

Codi postal

esc.

pis

Telèfon

porta

Fax

Adreça electrònica:
Núm. de registre a la Direcció General d'Esports
Pressupost de l’entitat

Compte bancari

Seccions esportives

Representant (esportistes o responsables de l'entitat)
Nom i llinatges:

NIF:

Domicili:

núm.

Població:

Codi postal

esc.

pis

porta

Telèfon:

Càrrec que té a l’entitat o associació

Expòs
Que estic interessat/ada en aquesta convocatòria d'ajuts i per açò,
Deman
Una subvenció per a les línies esportives següents:
1. Manteniment de les entitats esportives. Adjuntau annex III o IV.
2. Dietes per a la participació d'equips en lligues nacionals d’àmbit balear, balear/estatal, estatal i
esportistes individuals en campionats de les Balears i d'Espanya. Adjuntau annex V.
3. Beques per a la formació de tècnics esportius. Adjuntau annex VI.
4. Desplaçaments per participar en competicions oficials finals o fases mínimes de classificació fora de
Menorca i per a les seleccions alevins, infantils i cadets que participen en les competicions oficials.
Adjuntau annex VII.
Documentació que s'ha de lliurar:
a) Còpia del DNI de la persona que sol·licita l’ajut en representació de l’entitat amb adreça de contacte i càrrec que té
dins l'entitat, llevat que ja consti als arxius del CIM sense caducar, la qual cosa s'ha de fer constar en el quadre A1.
b) Si el sol·licitant és persona jurídica, original o còpia compulsada de l’escriptura de constitució o modificació,
estatuts o reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb
els seus estatuts han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i
designar representant. En cas que els documents siguin al CIM actualitzats, ho heu de fer constar en el quadre B1.
c) Còpia del document d’identificació fiscal del sol·licitant (CIF). En cas que els documents siguin al CIM actualitzats,
ho heu de fer constar en el quadre C1.
d) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les
circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les
subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE
núm. 276, de 18 de novembre de 2003). En la mateixa declaració ha de constar l'apartat d'estar al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'acord amb l'establert en l'art. 11 f) darrer paràgraf TRLS. Se
n'adjunta model com a annex II. En cas de sol·licitar una subvenció de quantia igual o inferior a 3.000 €, aquesta
declaració substituirà el certificat que ho acrediti d'acord amb l'art. 11 del TRLS. Si fos major, s'hauria de marcar la
casella d'autorització, dins l'apartat “Altres”.
e) Còpia del document de designació de compte bancari de l’entitat o del seu representant segons model facilitat pel
Consell Insular de Menorca, llevat que ja consti a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar
expressament en el quadre E1.
f) Declaració de les ajudes rebudes (inclosa sota aquest formulari).
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g) Compte justificatiu simplificat (certificat d’ingressos i despeses) de l’entitat corresponent a la temporada esportiva
2015-2016 desglossat per capítols i signat pel president i el tresorer de l’entitat. S'hi haurà de fer constar
expressament que: "Resten a disposició del Consell Insular de Menorca en els arxius de l’entitat les factures i/o altra
documentació que acrediti les dades incloses en aquest document". Aquest certificat és obligatori per a qualsevol de
les línies per la qual es demani l’ajut i només es presentarà UNA vegada (model no inclòs).

Altres:
Faig constar que la documentació que es relaciona NO es presenta perquè ja és als arxius del CIM:
A1) Còpia del DNI acarada de la persona que sol·licita l’ajut en representació de l’entitat.
B1) Original o còpia acarada de l’escriptura de constitució o modificació, estatuts o reglament intern de funcionament
inscrits en el registre.
C1) Còpia acarada del document d’identificació fiscal de l'entitat sol·licitant (CIF).
E1) Document de designació de compte bancari de l’entitat.
Tota la documentació llevat de la d) i g) que es requereix en l'apartat "Documentació que s'ha de lliurar", pel fet que ja
s'ha presentat una altra sol·licitud d'ajut esportiu al CIM per a l'any 2016.
Declar sota la meva responsabilitat que:
L'entitat NO ha sol·licitat cap altre ajut per realitzar aquesta activitat per a la qual es demana subvenció al CIM.
L'entitat ha sol·licitat i ha rebut, o té previst rebre, per realitzar aquesta activitat per la qual es demana subvenció al
CIM, els ajuts següents:
Import
sol·licitat

Entitat

Import
subvenció

Autoritz:
El Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social davant l'Administració de l'Estat.
L'autorització per disposar de les dades de la Seguretat Social i l'AEAT s'atorga exclusivament a l'efecte del
reconeixement, seguiment i control de la present subvenció o ajuda. Aquesta autorització pot ser revocada en qualsevol
moment mitjançant escrit dirigit al Consell Insular de Menorca. (L'article 95.1 k de la Llei 58/2003, general tributària,
permet, amb l'autorització prèvia de l'interessat, la cessió de les dades tributàries que necessiten les AP per al
desenvolupament de les seves funcions.)
Denegació de consentiment:
Si no donau els consentiments prevists al punt 2.4 de la base sisena del es bases que regula la concessió d'ajuts per al
foment de l'activitat física dirigida a les entitats esportives de Menorca, marcau la casella següent
No hi don consentiment

Signatura

Signatura

Nom i llinatges del/de la president de l'entitat

Nom i llinatges del representant que presenta la sol·licitud

,

de/d'
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de 201

Mitjà preferent de notificació (persones físiques) / Canal preferente de notificación (personas físicas)
Paper/Papel
Notificació electrònica/Notificación electrónica

ADVERTIMENT: Les dades personals facilitades en aquest document s'inclouran en fitxers propietat del Consell Insular de Menorca amb la finalitat de
gestionar la seva sol·licitud. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, pot exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit al Consell Insular a l'adreça que consta en aquest document.
ADVERTENCIA: Los datos personales detallados en este documento se incluirán en ficheros propiedad del Consell Insular de Menorca con la
finalidad de gestionar su solicitud. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición indicándolo por escrito al Consell Insular a la dirección que figura en este documento.
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