SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS O AJ UDES ANY 2019.
D/Dª

amb DNI núm.

amb domicili a
de

, i tel.

,

en representació de l'Entitat
amb CIF núm

, i domicili a

en el carrer

, amb núm. telf.

A l'Ajuntament d'Andratx es dirigeix i, EXPOSA:
Que assabentat/da de la convocatòria de subvencions per a l'any 2019, i reunint els requisits
per a poder ser beneficiari/a de subvencions, exigits en la base tercera de la convocatòria, i
acceptant les bases de la convocatòria de subvencions, s'adjunta a la present la següent
documentació:
1. □ Projecte de l'activitat per el qual es sol·licita subvenció.
2. □ Criteris establerts per la concessió de la subvenció (Annex 1 i 2)
3. □ Acreditació de representat de l'entitat sol·licitant amb CIF de l’entitat sol·licitant i
del DNI o NIF del representant de l’entitat (en el cas de què s'hagin modificat respecte a
la que es va presentar al Registre municipal d'associacions veïnals de l'Ajuntament)
(Annex 3).
4. □ Declaració jurada de que no s’ha percebut ni s’ha sol·licitada cap altre subvenció
pública o privada per a l’activitat objecte de subvenció. (Annex 4).
5. □ Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions per obtenir la
condició de beneficiària d'una subvenció (Annex 5) o certificacions acreditatives
corresponents.
Per tot això, SOL·LICITA:
Que sigui admesa la present sol·licitud i que li sigui concedida la subvenció que pertoqui
Andratx,

de

de 2019
(signatura)

SR/A. BATLE/ESSA DE L'AJUNTAMENT D'ANDRATX

PROJ ECTE D'ACTIVITATS
Entitat:

C.I.F. ______________

Adreça:

Localitat:

Representant:

Tel:

Any de constitució:
Àmbit ter ritor ial d'actuació:
□ Local

□ Insular

□ Autonòmic

□ Peninsular

MEMÒRIA DETALLADA DEL PROJ ECTE

POBLACIÓ DESTINATÀRIA:
Tipologia dels par ticipants

□ Estranger

CALENDARI D'EXECUCIÓ:

Andratx,

de
(signatura)

SR/A. BATLE/ESSA DE L'AJUNTAMENT D'ANDRATX

de 2019

ANNEX 1
TEMPORADA 2018/2019
CLUB:
ESPORTISTES

NÚM. ESPORTISTES

Esportistes menors d'edat no federats
Esportistes menors d'edat federats
Esportistes majors d'edat federats

Andratx,________ de ______________________ de 2019
(signatura)

ANNEX 2
TEMPORADA 2018/2019
ACTIVITATS MÉS D'UN MES (Lligues, copes..)

DENOMINACIÓ

NÚM. EQUIPS

MESOS/DIES

ACTIVITATS DE UN DIA A UN MES (Torneigs, Campus, Diades, etc..)

DENOMINACIÓ

NÚM.
EQUIPS

DIES /

ORGANITZ.

COL·LABORACIÓ

HORES

Andratx, ________ de _______________ de 2019
(signatura)

ANNEX 3
ACREDITACIÓ DE REPRESENTAT DE L'ENTITAT SOL·LICITANT

El/La Sr./Sra.

Amb DNI

En càrrec de

, DECLARA:

Que a la reunió de dia

de

de

de
l'acord)

(indicar l’òrgan que va prendre

es va acordar el nomenament de D.

amb DNI

com a

de l'esmentada entitat i, per tant,

autoritzat per realitzar sol·licituds i tramitació de subvencions, i que no estar inhabilitat per a
contractar amb les administracions públiques.

Andratx,

de

de

(signatura)

de 2019

ANNEX 4
DECLARACIÓ J URADA D'ALTRES SUBVENCIONS QUE ES VAGIN A OBTENIR
DECLARACIÓ DE NO HAVER DEMANAT CAP ALTRE SUPORT, AJUT O
SUBVENCIÓ; SI N'ÉS EL CAS, RELACIÓ DE LES SUBVENCIONS I AJUDES
SOL·LICITADES O CONCEDIDES, AMB INDICACIÓ DELS IMPORTS I DE LES
ENTITATS SUBVENCIONADES.
Nom o raó social:
Domicili

CIF
Carrer o Plaça:

Núm:

Pis:

Localitat::

Codi Postal:

Telèfon:

Fax:

E-mail:
Representada per la persona física que s'esmenta tot seguit, la qual actua en qualitat de:

Representant legal
Nom i llinatges:
Domicili

E-mail:

NIF:
Carrer o Plaça:

Núm:

Pis:

Localitat::

Codi Postal:

Telèfon:

Fax:

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Que no ha demanat cap altre suport, ajut o subvenció per a l'objecte d'aquesta convocatòria.
En el cas que n'hagi demanat, relació dels ajuts:

Entitat subvencionadora:

Quantia de l'ajut

€

Andratx,

de

(signatura)

de 2019

ANNEX 5

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES
PROHIBICIONS PER OBTENIR LA CONDICIÓ DE BENEFICIÀRIA D'UNA
SUBVENCIÓ

DECLARACIÓ RESPONSABLE DAVANT D'AUTORITAT ADMINISTRATIVA DE NO
INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS ESTABLERTES EN ELS APARTATS 1 i 2
DE L'ARTICLE 10 DEL DECRET LEGISLATIU 2/2005, DE 28 DE DESEMBRE, PEL
QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE SUBVENCIONS.

El/La Sr./Sra.

amb DNI

actuant en representació de l'Entitat/Associació no incorre en cap de les prohibicions
establertes a la Llei 38/2003, general de subvencions i a l'article 10 (apartats 1 i 2) del Decret
Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
subvencions, per obtenir la condició de beneficiària d'una subvenció.

I, perquè consti on convingui, ho signo,

Andratx,

de

(signatura)

de 2019

ANNEX 6
COMPTE J USTIFICATIU DE LA DESPESA
INSTÀNCIA DE JUSTIFICACIÓ:
A) MEMÒRIA.
B) JUSTIFICANTS DE LA DESPESA.
C) DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE
SUBVENCIONAT.
D./Dª

, amb DNI núm.

amb domicili a

al carrer
C.P.

Tel.

En nom propi o en

representació de l'Entitat/Associació
amb CIF

i domicili a

al carrer
amb tel.

,a

l'Ajuntament d'Andratx es dirigeix i:
EXPOSA
1.- Que en relació a la subvenció concedida per l'any 2019 a
________________es procedeix a justificar l'ocupació dels fons atorgats, per la qual cosa
s'acompanya el compte justificatiu que comprèn:
A) Memòria detallada de l'activitat realitzada.
B) Justificants de la despesa (factures o documents justificatius).
C) Declaració responsable de la realització del projecte subvencionat.
2.- Que la subvenció atorgada per l'Ajuntament ascendeix a la quantitat de

€.

3.- Que el total de les factures presentades és de

€.

4.- Que es respecte l'establert en la Convocatòria de subvencions per a l'any 2019.
Per tot l'exposat, SOL·LICITA
Que havent complert els requisits i aportat la present justificació de comptes, es tingui per
justificada la subvenció atorgada durant l'exercici 2019 per l'Ajuntament d'Andratx.
Andratx,

de

de 2019
(signatura)

A) MEMÒRIA
MEMÒRIA DETALLADA DE L'ACTIVITAT REALITZADA

Andratx,

de
(signatura)

de 2019

B) J USTIFICANTS DE LA DESPESA.

Despesa

Proveïdor

Andratx,

Núm.
Factur a

Data Factur a

de
(signatura)

Impor t

de 2019

Data Pagament

C) DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA REALITZACIÓ DEL PROJ ECTE
SUBVENCIONAT.
D./Dª

, amb DNI

en representació de l'entitat
amb CIF
, beneficiària de la subvenció concedida mitjançant resolució
de la Junta de Govern, de data
, per import de
€,
per fer el projecte
Declara sota la meva responsabilitat:
1.

Que el projecte esmentat s'ha fet i la subvenció atorgada per l'Ajuntament d'Andratx
s'ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir i no supera (amb les subvencions i
altres ingressos concurrents) el cost del projecte subvencionat.
- Aquest compte justificatiu abasta la realització completa de l'activitat
subvencionada i conté la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.
- Totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són vertaderes i correctes.
- S'adjunten els justificants de la despesa del projecte subvencionat.
- No he percebut cap altra ajuda per fer aquest projecte (en cas de rebre altres
subvencions indiqueu-ne l'organisme i l'import).

2.

Que la subvenció rebuda s'ha destinat a les fins específiques i concretes per als quals
estava afectada o que les factures i documents que s'acompanyen no han estat utilitzats
per a justificar cap altra subvenció de caràcter públic o privat.

3.

Que s'adjunten còpies confrontades dels justificants de la despesa subvencionada, i
que els originals i la resta de justificants acreditatius del cost total del projecte
subvencionat resten a disposició de l'Ajuntament d'Andratx i de la sindicatura de
Comptes de la CAIB, a la seu d'aquesta entitat, situada a

4.

Perquè consti, signo aquesta declaració a
(signatura)

de

de 2019

ANNEX 7
DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ALTRES SUBVENCIONS REBUDES
D./Dª.

, amb DNI núm.

i domicili

, en

representació de

amb C.I.F.

DECLARO NO HAVER SOL·LICITAT NI REBUT subvenció alguna ni de cap tipus per
altres administracions o entitats públiques o privades pel concepte sol·licitat.

Andratx,

de

de 2019
(signatura)

