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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE TROFEUS, AMBULÀNCIES I INFLABLES, PER A LA PROMOCIÓ, L’ORGANITZACIÓ, LA 
COL·LABORACIÓ I LA REALITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I COMPETICIONS DIRIGITS A LA PARTICIPACIÓ I LA 
PROMOCIÓ DE LA CULTURA FÍSICA I L’ESPORT PER A L’ANY 2017 
 
Emplenau l’imprès amb totes les dades i signau-ho.  

1. SOL·LICITANT 

ENTITAT:  

CIF:  Entitat amb ànim de lucre   sí         no 

President/a de l’entitat: 

Dades de contacte a efectes de notificació (president/a o persona autoritzada) 

Llinatges i nom 

Càrrec dins l’entitat DNI:  

Adreça (C/, Pl, Av...) Núm./Km: Bloc: Esc.: Pis: Porta: 
 

CP: Localitat: 

Adreça electrònica 

Tel.: Mòbil: Fax: 

 
Manifest el meu consentiment i preferència per a la pràctica de comunicacions relativa a aquesta Convocatòria, 
mitjançant (assenyalau la vostra opció) 

 Fax  Correu electrònic  Correu postal 

Les comunicacions realitzades a través dels mitjans anteriors seran vàlides, sempre que existeixi constància de la 
transmissió o recepció, les dates, contingut íntegre de la comunicació i identificació del remitent i destinatari. A partir 
d’aquest moment la notificació s’entendrà practicada a tos els efectes legals (art. 6, 27 i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’Accés electrònic dels ciutadans als servicis públics. 

Declar que totes les dades contingudes en aquest formulari, a les declaracions i als annexos són certes.  

La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que 
s’adjunti o s’incorpori a una declaració responsable o a una comunicació prèvia, o no presentar davant 
l’administració competent la declaració responsable o comunicació prèvia determinen la impossibilitat de 
continuar l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància dels fets, sense 
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin. 

Palma, ________ d ______________________ de 2017 

Firma del sol·licitant                                    

 Les vostres dades personals quedaran incloses al fitxer 
automatitzat de l’IME, que es compromet a no fer-ne 
un ús distint d’aquell per al qual s’han demanades, 
d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció 
de dades. Podeu exercir per escrit els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i, si s’escau, d’oposició, a 
l’Oficina d’aquest Institut. Amb la vostra firma 
autoritzau l’IME a utilitzar les dades per a realitzar les 
funcions que són de la seva competència.  
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2.  ESDEVENIMENT 

*En cas de sol·licituds de medalles de fi de temporada és suficient indicar-ho al camp “Nom de l’esdeveniment”, 
juntament amb “Data d’inici”, “Instal·lació o lloc” i “Nombre de participants” (nombre de jugadors/jugadores 
del club). 

 

 
Nom de l’esdeveniment (ha d’incloure el núm. d’edició) 
 

 

Competició 
oficial? 

 

  sí           no 

 

Modalitat esportiva  

Data d’inici*  Data de finalització  

dia des de a des de  a 

 h h h h 

 h h h h 
Horari per jornada 

 h h h h 

Instal·lació o lloc 
de celebració 

 

IMPORTANT. Si sol·licitau l’ús d’una instal·lació municipal s’ha d’emplenar el formulari corresponent de reserva, que es 
troba al web de l’IME “Sol·licitud espais esportius 2016-2017” i enviar-lo al registre abans d’aquesta sol·licitud de 
subvenció. 

 
* El club/entitat, es compromete a tornar el sobrant de trofeus i/o medalles. 

 

Tipus d’activitat 
 

 activitat competitiva  activitat participativa  activitat formativa 

Llicència dels participants 
 

 només federats  federats i no federats  no federats 

Preu d’inscripció (€) 
 

Per equip  Per participant  

Nombre previst de 
participants 

Nombre d’equips  
Nombre 

d’individuals 
 

Gènere dels 
participants (%) 

% Homes  % Dones  

Inclou accions per a 
esportistes amb discapacitat? 

  sí           no Nombre de discapacitats  
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3.  AJUDA SOL·LICITADA 

3.1. TROFEUS I MEDALLES (vegeu el punt 8.A de les bases) 
Detallau les categories participants. 

Masculí Femení 

    

    

    

    

    

TOTAL  de trofeus i/o medalles amb el logotip de l’Ajuntament de Palma e IME, segon el punt 8.A de les bases 
de les subvencions. 

1r classificat 
 
______________ unitats 

2n classificat 
 
______________ unitats 

3r classificat 
 
______________ unitats 

Medalles 
 
______________ unitats 

TEXT PER A LA PLACA DELS TROFEUS 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONS 
 
 
 
 
 

 
3.2. AMBULÀNCIES (vegeu el punt 8.B de les bases). 
Especificau nombre, els horaris i el tipus d’ambulàncies (suport vital bàsic o suport vital avançat amb metge): 

Dia Horari Nombre i tipus d’ambulància 

   

   

   

 
3.3. INFLABLES (vegeu el punt 8.C de les bases) 
Especificau el nombre i horaris de muntatge i desmuntatge: 

Arc Nombre: Dia: Horari  De:                h    A:                  h 
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4. DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE EL SOL·LICITANT ESTÀ AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I 

COMPLEIX ELS REQUISITS PER A OBTENIR CONDICIÓ DE BENEFICIARI A L’EFECTE DEL QUE PREVEU L’ARTICLE 13.2 
DE LA LLEI GENERAL DE SUBVENCIONS 
 

 
___________________________________________________________________ , amb DNI núm. ___________________ 

amb domicili a _____________________________________________________ , de _______________________________ 

en representació de l’entitat ________________________________________ amb CIF núm. _____________________ 

 
DECLAR 
 
1. Que l’entitat que representa està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social imposades per les disposicions vigents i que no té deutes en període executiu. 

2. Que no ens troba en cap de les prohibicions assenyalades a l’article 13.2. de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, que es detallen a continuació: 
 
a. Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir 

subvencions o ajuts públics. 

b. Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en qualsevol 
procediment, estar declarats en concurs –tret que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni–, estar 
subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursa, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del 
concurs. 

c. Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma de 
qualsevol contracte subscrit amb l’Administració. 

d. Estar sotmès a algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del 
Govern de la Nació i d’alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o tractar-se de 
qualsevol dels càrrec electius regulats a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, en els termes establerts en aquesta o a la normativa autonòmica que reguli aquesta matèria. 

e. No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament. 

f. No estar al corrent en el pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que 
reglamentàriament es determinin. 

g. Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir 
subvencions d’acord amb aquesta Llei o la Llei general tributària. 

 D’acord amb el TRLCSP, de contractes del sector públic (art. 60) autoritz l’IME a sol·licitar els certificats 
necessaris i que es facin les verificacions i consultres necessàries als fitxers públics per a acreditar les dades 
declarades que consten a les administracions públiques competents, d’acord amb els principis de 
protecció de dades de caràcter personal previst a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.  

  
Palma,  d 2017 

 
[Firma del representant de l’entitat] 
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5.  DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES O CONCEDIDES PER ALTRES ORGANISMES 

PÚBLICS O PRIVATS  

 
 
___________________________________________________________________ , amb DNI núm. ___________________ 

amb domicili a _____________________________________________________ , de _______________________________ 

en representació de l’entitat ________________________________________ amb CIF núm. _____________________ 

 
DECLAR 
 
Declar que són certs les dades més avall indicades i que són les ajudes sol·licitades o rebudes d’altres 
organismes públics o privats per a l’execució de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció. Em compromet 
a notificar per escrit a l’IME qualsevol modificació sobre el finançament públic rebut o sol·licitat en el termini de 
15 dies, després de rebre les notificacions escrites corresponents. 
 

Entitat Data de sol·licitud Data d’aprovació Import 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Palma,  d 2017 

 
 
(Firma del representant de l’entitat) 
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6.  COMPROMÍS D’ÚS DE LA IMATGE DE L’AJUNTAMENT DE PALMA I DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE L’ESPORT  
 
 
___________________________________________________________________ , amb DNI núm. _____________________  

amb domicili a _____________________________________________________ , de _________________________________  

en representació de l’entitat ________________________________________ amb CIF núm. _______________________  

 
DECLAR 
 
Em compromet a incloure com a col·laboradors el logotip i la imatge de l’Ajuntament de Palma i l’IME, que 
proporcionarà el dit Institut, a tota la publicitat que es faci de l’esdeveniment o competició, tant en suport 
paper com digital.  
 
Abans d’imprimir qualsevol documentació de l’esdeveniment s’ha de comptar amb la conformitat per escrit de 
l’IME . 
 
 
Palma,  d 2017 

 
 
[Firma del representant de l’entitat] 
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7.  DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS 
 

 Còpia dels estatuts de l’entitat sol·licitant (si es presenten per primera vegada). 

 Còpia de la targeta d’identificació fiscal (si es presenta per primera vegada). 

  Conformitat de la federació balear esportiva corresponent (si és una competició federada). 

  Acreditació del/de la representant de l’entitat. 

  Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i les altres obligacions tributàries 
i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent, de no trobar-se sotmesa a cap procediment sancionador i de 
no trobar-se incurs en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari. 

  Declaració responsable en què es facin constar totes les subvencions sol·licitades i/o concedides per altres 
administracions públiques per a la mateixa finalitat. 
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