COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud de subvenció per a entitats esportives amb programes anuals
o programes d'activitats de tot un curs

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:
Número d'identificació:
Representant legal:
Carrer:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Població:

Pis/porta:
Telèfon/fax:

Nom de la persona de contacte:

Telèfon/fax:

2. Dades econòmiques i demanda de subvenció
Import total del pressupost d'ingressos
Import total del pressupost de despesa corrent
Import total del pressupost d'inversió puntual
Import total del pressupost d'ingressos generat per cobrament de la quota de socis
Import total del pressupost d'ingressos generat per cobrament de quota d'entrenament
Import total del pressupost d'ingressos generat per cobrament d'altres patrocinadors
Import de la subvenció demanada
Observacions

3. Data i signatura
Ordino,

d

del

T3-034 v.29.9.2016

Signatura de la persona que sol·licita i segell de l'entitat

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud
- Annex número 1 dades de l'entitat
- Annex número 2 dades de l'activitat
- Còpia passaport o document d'identitat. Si la persona que sol·licita és una societat, certificació de la junta de la societat facultant el/la
sol·licitant a signar la sol·licitud, si no es càrrec representatiu o no té poders inscrits al Registre de Societats.
- Projecte i calendari d'activitats que es desenvoluparan durant el curs o l'exercici que es proposa.
- Pressupost amb el detall de despeses i ingressos previstos al projecte.
- Memòria de l'any en curs i del curs anterior amb el balanç econòmic corresponent.
- Còpia de diplomes i titulacions del personal tècnic.
- Documents acreditatius de l'activitat social i esportiva, almenys durant un període d'antelació mínim d'un any al de la data de sol·licitud.

Legislació aplicable
Llei de l'esport, de 30 de juny de 1998, publicada al BOPA núm. 37 de 29 de juliol de 1998.
Reglament de subvencions esportives, del Comú d'Ordino.
Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que ens
faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú d'Ordino, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures necessàries per
garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la legislació
vigent no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic tramits@ordino.ad o bé directament al servei de tràmits de l'Edifici administratiu del Comú,
la placeta, 1, Ordino.

Informació complementària
En el cas que sigui atorgada la subvenció, s'ha de fer constar en tots els impresos o en qualsevol altre mitjà de difusió amb motiu de
l'activitat subvencionada, l'expressió següent: "Amb el suport del Comú d'Ordino".
Les associacions esportives que tenen una subvenció anyal només poden sol·licitar una subvenció puntual.
Les persones físiques que sol·liciten subvencions per a projectes anuals o de tot un curs no poden demanar-ne d'altres per a activitats
concretes.
L'omissió o la falsedat de les dades requerides implica la nul·litat de l'expedient o la revocació de la subvenció.
Els terminis de presentació de les sol·licituds es fixen a l'edicte públic de convocatòria, que es publica al BOPA.

COMÚ D'ORDINO

Dades de l'entitat

Annex 1

1. Dades de l'entitat
Nom de l'entitat:
Any de creació:
Seccions:

2. Junta directiva
Nom, cognoms

Càrrec

Any d'alta
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3. Nombre de membres de l'entitat
Menors de 12 anys ................................

Residents a Ordino ..............

No residents a Ordino ................

De 12 a 18 anys ......................................

Residents a Ordino ..............

No residents a Ordino ................

De 19 a 65 anys ......................................

Residents a Ordino ..............

No residents a Ordino ................

Majors de 65 anys ..................................

Residents a Ordino ..............

No residents a Ordino ................

Discapacitats ........................................

Residents a Ordino ..............

No residents a Ordino ................

Socis afiliats .........................................

Residents a Ordino ..............

No residents a Ordino ................

Tècnics .......................................

Qualificats ...........................

No qualificats ............................

4. Data i signatura
Ordino,
Signatura

d

del
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Dades de l'activitat

Annex 2

1. Participació en competicions
Quantitat de competicions o actes ...........................................

Andorra .....................

Fora Andorra .....................

Quantitat mitja de participants a cada prova ..........................

Andorra .....................

Fora Andorra .....................

Podis obtinguts .........................................................................

Andorra .....................

Fora Andorra .....................

2. Canals de difusió
Diaris

Si

Xarxes socials

Televisió

No
Si

No

Ràdio

Si
Si

No
No

Mitjans internacionals
Altres

Si

Si

No

Cartells i díptics

Si

No

No .....................................................................................

3. Organització de competicions
Nombre de proves nacionals .....................

de menys de 4 hores ..........

de 4 a 8 hores ..........

superiors a 8 hores ........

Nombre de proves internacionals ..............

de menys de 4 hores ..........

de 4 a 8 hores ..........

superiors a 8 hores ........

Nombre de proves mundials .....................

de menys de 4 hores ..........

de 4 a 8 hores ..........

superiors a 8 hores ........

T3-034 annex 2 dades activitat v.29.9.16

4. Organització d'altres esdeveniments
Campus

Participants nacionals .............................

Participants internacionals .............................

Estatges nacionals

Participants nacionals .............................

Participants internacionals .............................

Estatges internacionals

Participants nacionals .............................

Participants internacionals .............................

5. Activitats a la Parròquia
Participació i col·laboració en activitats de la parròquia

Si*

No

Utilització d' instal·lacions comunals

Si*

No

* En cas afirmatiu indiqueu quines

6. Data i signatura
Ordino,
Signatura

d

del

