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MEMORIA – SUBVENCIONS ECONÓMIQUES
PROJECTES D’ACTIVITATS ESPORTIVES
Temporada 2.018/19

En/Na _____________________________________________________________ amb
DNI núm. _______________________ com a President/a i en nom i representació de
l’entitat o club ___________________________________________ domiciliada a Oliva,
carrer ______________________________ núm. ________ telèfon ____________
registrada a l’Ajuntament amb el núm. __________i CIF. ___________________________

A) MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ JUSTIFICATIVA1
__________________________________________________
(DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA)

PARTICIPACIÓ EN L’ACTIVITAT
ESPORTS D’EQUIP

ESPORTS INDIVIDUALS

Omplir només entitats que participen en
esports d’equip
Num. Equips
Nivell de competició (*)

Omplir només entitats que participen en esports
individuals
Num. Esportis.
Nivell de competició (*)

Benjamí masculí
Benjamí femení
Aleví Masculí
Aleví Femení
Infantil Masculí
Infantil Femení
Cadet Masculí
Cadet Femení
TOTALS
Juvenil Masculí
Juvenil Femení
Sub-21 Masculí
Sub-21 Femení
TOTALS
Sènior Masculí
Sènior Femení
Veterà Masculí
Veterà Femení
TOTALS

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA

Bases Projectes d’Activitats Esportives. Exercici 2019

Annex 2

(*) Nivells de competició:
−
Local / escolar
−
Provincial
−
Autonòmic
−
Nacional

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT __________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B) MEMÒRIA ECONÒMICA JUSTIFICATIVA2
En/Na. ________________________________________________ Secretari/a del Club
___________________________________________ CERTIFIQUE: Que el total de despeses i
ingressos derivats de l’activitat subvencionada durant la temp. 2.018/19, son els següents:

DESPESES
CONCEPTE

PROVEEDOR

NIF o CIF

Import €

(Federatius, material, Arbitratges, desplaçaments, etc) (Empresa, persona o entitat que factura)

TOTAL DESPESES ..................... ___________________________

C) INGRESSOS O SUBVENCIONS3
Aportació de l’entitat ..............................................................

_________________

Aportació participants ...........................................................

_________________

Patrocinadors .........................................................................

_________________

Subvenció Ajuntament .........................................................

_________________

Altres subvencions (especificar) .........................................

_________________

....................................

..............................................

_________________

TOTAL INGRESOS .........

_________________
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C) REINTEGRAMENT DE ROMANENTS NO APLICATS4
Activitat: .................................................................................

_________________

Documentació administrativa addicional a presentar junt amb aquest imprès.
* Fotocòpia del CIF de l’entitat
* Annexos 3, 6, 7 i 9.
*Acreditació mitjançant certificació administrativa positiva expedida per l’organisme
competent, del compliment de les obligacions tributaries (estatals, autonòmiques i de
l’Administració local) i davant la Seguretat Social, complint les circumstancies que es
detallen en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Dades importants per a la tramitació i posterior cobrament (si es el cas)
* Aquest imprès anirà acompanyat de tota la Documentació de Justificació sol·licitada
a les Bases Reguladores (Base quinzena).
* Hauran d’estar degudament justificades totes les subvencions percebudes amb
anterioritat.
* L’entitat haurà de sotmetre’s, si és necessari, a les actuacions de control financer que
corresponen a la Intervenció Municipal, en relació a les subvencions i ajudes
concedides.
* No es concedirà cap subvenció a una entitat, en tant no tinga degudament justificada
l’anterior.
* Ha de fer-se constar la concessió de subvencions o ajudes per la mateixa finalitat
procedents de qualsevol Administració o Ens Públic.
Data límit d’entrega de justificacions: abans de 30 DIES NATURALS, comptadors
des de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució de la present subvenció.
Per qualsevol d’estos procediments:
· Registre d’entrada de l’Ajuntament
· Qualsevol altre mig establi’t en l’art. 38 de la llei 30/1992 del 26 de novembre
(LRJPAC), modificada per la Llei 4/1999.
A Oliva,

de

El/la President/a

Signat/Segell ....................................

del
El/la Secretari/a

Signat/Segell ................................

_______________________________________
1 Deurà contenir el compliment de les condicions impostes en la concessió de la subvenció, amb indicació de les
activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
2 Deurà contenir una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb indicació del creditor i del
document, el seu import, la data d’emissió i en el seu cas, data de pagament. Si la subvenció s’atorga de conformitat a
un pressupost estimat, s’indicarà les desviacions ocorregudes. En tot cas, les despeses es justificaran amb factures i
altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original
o fotocòpia compulsada.
3 Detall d’altres ingressos o subvencions que hajen finançat l’activitat, amb indicació del seu import i procedència.
4 En el seu cas, deurà indicar-ne i adjuntar-ne carta de pagament, si hi ha romanents no aplicats i els seus interessos.
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