Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears
amb equips d’esports individuals i col·lectius
que participin en competicions de categoria
nacional – Despeses Federatives
Temporada 2017/2018

A.- DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL CLUB ESPORTIU
Nom del club esportiu

CIF

Adreça/domicili social

Núm. d’inscripció al Registre d’Entitats Esportives Illes Balears

Població
Telèfons

Codi postal
Fax

Adreça electrònica

B.- DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL DEL CLUB
ESPORTIU
Cognoms i nom
Telèfons

NIF/NIE
Fax

Càrrec

Adreça electrònica

C.- DADES DE LA SUBVENCIÓ QUE SE SOL·LICITA
Nom de l’equip per al que es sol·licita la subvenció

Categoria de la competició a la que participa

Esport

Sexe

Import total del projecte: Import de les despeses
federatives

Import total sol·licitat

D.- PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES DEL CLUB ESPORTIU
Despeses
Ingressos
Despeses
d’inscripció
a
la
competició(sense considerar avals)
Despeses de mutualitats i llicències
dels esportistes i tècnics
Despeses d’arbitratge de tota la
temporada 17-18

Total despeses federatives
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Ajuts Ajuntaments per despeses
federatives
Ajuts Consells Insular per despeses
federatives
Ajuts Govern de les Illes Balears per
a despeses federatives
Ajuts o Patrocinis de persones o
entitats privades aplicats a despeses
federatives
Altres ingressos aplicats a despeses
federatives
Total ingressos

0,00 €

E.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD
1. Fotocòpia del NIF de l’entitat.
2. Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti
la representació en què actua.
NOTA: no cal adjuntar la documentació esmentada en els apartats A i B, en el cas que el club sol·licitant hagi presentat aquesta documentació amb anterioritat a
la Direcció General d’Esports i Joventut, sempre que no hagin transcorregut més de dos anys d’ençà de la presentació i no hagi experimentat cap canvi. En aquest
supòsit, cal indicar la data de presentació, l’òrgan o dependència i el procediment a que fa referència.

Data de presentació

Òrgan o dependència

Procediment a què fa referència

3. Certificats d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social, amb l’Agència Tributària i amb la hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (Només en cas de no autoritzar la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a efectuar la
consulta telemàtica – Punt F d’aquest document de sol·licitud)
4. Projecte explicatiu de la competició on s’indiquin els antecedents, els objectius, els recursos humans i
materials necessaris per participar.
5. Certificat emès per la federació esportiva corresponent, indicant les despeses federatives abonades pel
club, que ha de coincidir amb les despeses totals indicades al pressupost.
6. Tríptic federatiu (o document anàleg certificat per la federació) de l’equip que presenta la sol·licitud.
Aquest document ha d’incloure com a mínim nom, cognoms i càrrec dels membres (jugadors i tècnics)
amb llicència federativa de la plantilla de l’equip per al qual es presenta la sol·licitud.

F.- DECLARACIÓ RESPONSABLE
1.- DECLARACIÓ que formula el sol·licitant sobre la seva situació relativa a l’IVA.
L'IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari no és un consumidor final i se'l pot
deduir.
Assenyalar amb la “X” que correspongui a cada exercici.
Exercici 2017
Exercici 2018
- És consumidor final i NO se'l pot deduir.
– No és consumidor final i se'l pot deduir fins el
_______%. Si no concreta xifra, s'entén al 100%

- És consumidor final i NO se'l pot deduir.
– No és consumidor final i se'l pot deduir fins el
_____%. Si no concreta xifra, s'entén al 100%

2.- DECLARACIÓ d’altres subvencions
No s’han sol·licitat altres ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat procedents d’altres conselleries,
administracions o entitats públiques o privades.
S’han sol·licitat per a la mateixa finalitat els següents ajuts o subvencions:
Import sol·licitat
Import sol·licitat
Import sol·licitat
Import sol·licitat

Entitat
Entitat
Entitat

Import concedit
Import concedit
Import concedit
Import concedit

% sobre el total
%
%
%

3.- DECLARACIÓ Llei de Transparència
Declar responsablement, en nom de la entitats esportiva que represent, que aquesta entitat esportiva
compleix amb les obligacions de transparència previstes a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
4.- Altres declaracions
Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la
realitat.

Carrer de l’Uruguai, s/n
07010 Palma
Tel. 971 178 999
www.caib.es

Pàg. 2 de 4

Que no em trob en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions,
de conformitat amb l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions.
Que, en cas de concessió de la subvenció, em compromet a complir les condicions esteblertes en les bases
de la convocatòria i en la normativa general de subvencions.

G.- AUTORITZACIÓ
D’acord amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments
administratius,
AUTORITZ la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a efectuar la consulta telemàtica (amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i la hisenda de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears) per a comprovar que estic al corrent de les meves obligacions
tributàries amb l’Estat, amb la Seguretat Social i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En cas de denegar el consentiment, cal obtenir i presentar en suport de paper els certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries
amb l’Estat, amb la Seguretat Social i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

AUTORITZ la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a efectuar la consulta telemàtica (amb la
Direcció General de la Policia) per a la comprovació de les dades d’identitat del beneficiari de la
subvenció.
En cas de denegar el consentiment, cal obtenir i presentar en suport de paper fotocòpia del DNI.

H.- NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
D’acord al que estableixen els articles 27 i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics, i els articles 17 i següents del Decret 113/2010, de 5 de novembre, d’accés
electrònic als serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SOL·LICIT que
em siguin trameses les notificacions per mitjans electrònics:
SÍ, a l’adreça electrònica de notificació:
NO

I- DADES BANCÀRIES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
De conformitat amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels
procediments administratius, i la relació de documents del Catàleg de simplificació documental substituïbles
per la presentació d’aquesta declaració de titularitat del compte bancari corresponent a les dades següents

J.- SOL·LICIT subvenció per a la participació en campionats de categoria nacional i assumesc totes les
responsabilitats que se’n puguin derivar.
Localitat i data

Signatura del representant legal de l’entitat sol·licitant

Nom i llinatges:

TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS

El darrer dia per presentar les sol·licituds és
dia 23 de març de 2018
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IMPORTANT
Un cop emplenada aquesta sol·licitud, imprimiu-la, signau-la, feu-ne una fotocòpia i, junt amb la
documentació que s’adjunta, presentau-la al Registre de la Direcció General d’Esports i Joventut, a qualssevol
de les seves delegacions o a qualsevol altre lloc dels que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La fotocòpia de la sol·licitud, us la segellaran a l’oficina del Registre i us la retornaran tot seguit.
POLÍTICA DE PRIVACITAT
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i l’article 12 del Reial decret
1720/2007, consent expressament que les dades facilitades en la comunicació identificativa de la
documentació en poder de l’Administració siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat de la
Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
La finalitat d’aquest tractament és dur a terme les gestions administratives derivades de la sol·licitud.
En qualsevol moment podeu exercir els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a la Direcció General d’Esports i Joventut mitjançant el Registre
de la Conselleria (referència protecció de dades).
OBSERVACIONS
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