
 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADES A ESPORTISTES INDIVIDUALS FEDERATS DEL MUNICIPI
D´ANDRATX  SEGONS RESULTATS OBTINGUTS EN LA TEMPORADA 2020-2021

Annex 1- Sol·licitud per a la concessió d’una subvenció
DADES DE L’ESPORTISTA SOL·LICITANT

Llinatges Nom

Adreça Dni

Telèfon Població

Adreça electrònica    
per notificacions

CP

DADES DE LA PERSONA QUE LA REPRESENTA

Llinatges Nom

Adreça Dni

Telèfon Població

Adreça electrònica    
per notificacions

CP

SOL·LICIT DE SUBVENCIÓ:

Per Classificació:                                           
 Class. Campionat de Balears (200.-€)               Class. Prova Nacional equivalent (300.-€) 
 Class. Campionat d’Espanya (400.-€)               Class. Campionat d’Europa, Mundial o equivalent (500.-€)

Per Resultats:
 (2º-3º) Campionat de Mallorca (100.-€)         (2º-3º) Campionat de Balears (250.-€)
 (2º-3º) Prova Nacional equivalent (300.-€)    (2º-3º) Campionat d’Espanya (400.-€)  
 (2º-3º) Campionat d’Europa, mundial o equivalent (500.-€)
 Campió/ona de Mallorca (150.-€)                
 Campió/ona de Balears (350.-€)        Categoria Absoluta (500.-€)
 Campió/ona prova Nacional o equivalent (400.-€)       
 Campió/ona Campionat d’Espanya (700.-€)         Categoria Absoluta (900.-€)     
 Campió/ona Campionat d’Europa, mundial o equivalent (800.-€)         Categoria Absoluta (1000.-€)

Altres:         Per vulnerabilitat social (250.-€)

Juntament amb el document de sol·licitud s´adjunta la documentació següent:

   Fotocòpia DNI del sol·licitant
   Certificat llicencia federativa
   Còpia del llibre de família o representació legal en cas de menors d’edat.
   Certificat federatiu classificació sol·licitant
   Justificants de despeses i pagaments
   Declaració responsable (annex 2)
   Certificat bancari (model SEPA)
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DECLARACIONS (Marca amb una creu en cas afirmatiu)

  DECLAR  que  aquesta  persona  es  troba  al  corrent  de  les  seves  obligacions  econòmiques  amb
l'Ajuntament d´Andratx i els seus organismes autònoms dependents.
   DECLAR que aquesta persona es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'AEAT
   DECLAR que aquesta persona es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb TGSS 

Així mateix, DECLAR, sota la meva responsabilitat, que per dur a terme aquesta activitat: 
 No he rebut ni sol·licitat cap altre tipus d’ajuda o subvenció pel mateix concepte.
 He rebut o sol·licitat a l’entitat________________________________________________________

una subvenció de  _____________€ pel mateix concepte.
 DENEG  expressament el consentiment perquè l´òrgan instructor demani els certificats d’estar al corrent

de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas que es marqui aquesta casella o declaració,
s’ ha de presentar els certificats abans esmentats en el moment que es requereixi per l’òrgan instructor.

Memòria activitat del projecte a subvencionar dins la temporada 2020-2021

Andratx, a ____________de_____________ de 2021
Nom i signatura
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ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA.

D./Dª_________________________________________________, amb DNI_____________________
com a beneficiari o representant del menor d’edat D./Dª____________________________________
amb  DNI_____________________  sol·licitant  de  la  subvenció  d’esportistes  destacats,  per  import  de
______________.-€,per al projecte ejecutat la temporada 2020-201

Declar/a sota la meva responsabilitat:

Que el projecte esmentat s'ha fet i la subvenció atorgada per l'Ajuntament d'Andratx s'aplicarà a la
finalitat per a la qual es concedeix i no supera (amb les subvencions i altres ingressos concurrents)
el cost del projecte subvencionat.

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

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.

Perquè consti, signo aquesta declaració a:

Andratx, a ______________  de ______________ de 2021

                                                                           

(signatura)
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