A

SOL·LICITUD D’AJUDA ECONÒMICA A LES ENTITATS ESPORTIVES INSCRITES AL CONSELL LOCAL
D’ESPORTS DE COCENTAINA PER A LA TEMPORADA 2018/2019 (FULLA 1)
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

NOM:

COGNOMS:

DNI:

ADREÇA:

CODI POSTAL:

LOCALITAT:
B

TLF.:

PROVÍNCIA:
DADES DE L’ENTITAT

CIF:

DENOMINACIÓ:
NOTIFICACIONS

Rebre les notificacions electrònicament (necessària la signatura digital). Correu electrònic d'avís:
C

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
1.- Certificat que acredite la inscripció del club o entitat esportiva en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat
Valenciana, o bé en la Federació corresponent a l’esport que es tracte, indicant la data ’inscripció o en el seu defecte, de la
sol·licitud d’inscripció. En cas de tractar-se d’una entitat la inscripció de la qual no siga procedent, s’aportarà certificat del
Secretari de l’Entitat acreditant dita situació.
2.- Certificat del secretari del Registre Municipal d'Associacions de Cocentaina que acredite la inscripció de club o entitat
esportiva en aquest registre, indicant la data d'inscripció.
3.- Fotocòpia del C.I.F. de l'Associació i Fotocòpia del D.N.I. del seu president o representant, així com acreditació de la
vigència del seu càrrec amb certificat del secretari.
4.- Memòria de les activitats per a la que sol·licita la subvenció.
5.- Pressupost de despeses i ingressos de les activitats, indicant tots els recursos disponibles per al seu finançament, incloent
aportacions de socis, ajudes públiques i privades, patrocinadors, etc.
Quan l'import de la despesa subvencionable supere la quantia de 12.000 euros en el cas de subministrament de béns o
prestació de serveis per empreses, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, llevat que
justifique que no existisquen en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o presten, o llevat que la despesa
s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades ha d'aportar-se en la
justificació, havent de motivar-se quan no es trie l'oferta econòmicament més avantatjosa.
6.- Declaració responsable on es relacionen les ajudes econòmiques rebudes i/o sol·licitades d'organismes/entitats
públiques i/o privades per a l'activitat, segons model adjunt.
7.- Fitxa de manteniment de tercers en la que conste la titularitat del compte bancari on es vol rebre la subvenció sol·licitada,
segons el model adjunt.
8.- Fotocòpia del calendari oficial de cada un dels equips de l’entitat
9.- Fotocòpia de document oficial de la Federació on s’indiquen els preus a aplicar en la temporada 2018/2019 per: inscripció
d'equip, fiança, llicències, arbitratges.
10.- Fotocòpia del full d’inscripció a la Federació dels jugadors de cada categoria. Els clubs que disputen competicions en
àmbit no federat, hauran de presentar llistat dels membres del club que participen en les mateixes.
11.- OPCIONAL. Junt amb la sol·licitud, es presenta la documentació justificativa de les despeses realitzades, d'acord amb la
base dècima (compte justificatiu, factures originals i còpia compulsada, i documentació acreditativa del pagament i còpia
compulsada), demanant que es considere complida l'obligació de justificació en el moment de presentació de la sol·licitud
(sempre que la quantia justificada siga igual o superior a la subvenció finalment concedida, ja que en cas contrari s'haurà de
completar amb posterioritat, dins del termini de justificació).

Amb la signatura de la sol·licitud, l'entitat sol·licitant autoritza a que l'Ajuntament consulte directament amb Hisenda i la
Seguretat Social, l'estat del compliment amb les obligacions amb dites entitats.
PRESTA EL SEU CONSENTIMENT per a que l'entitat realitze consultes de les dades de la persona sol·licitant o persona
representant a través de la Plataforma d'Intermediació de Dades i altres serveis interoperables.

Signatura:

Signat:

Cocentaina,

de

de

