Sol·licitud de subvencions per a entitats esportives i esportistes, associacions de
joves i activitats esportives puntuals per l'any .............................

1. Dades del sol.licitant
Nom i cognoms o nom de l'entitat:					

NIA o NRT:

Activitat de l'entitat o associació:
Nacionalitat:							Núm. document identitat:
Av. / Carrer / Plaça:						Núm:
Edifici:						

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Codi postal i població:
Adreça electrònica:						Telèfon:
Representant legal:
Nom de la persona de contacte:					

Telèfon:

 Autoritzo al Comú d'Encamp a enviar-me un SMS o un correu electrònic en relació a aquest tràmit al número de telèfon mòbil
andorrà ....................................................i/o a l'adreça electrònica................................................................................................................

2. Exposa

T2-2254 3/05/2019

3. Data i signatura
Encamp,

d			del

Signatura del sol.licitant

Documentació a adjuntar
Subvenció ordinària:
• Projecte d'activitats que es duran a terme durant l'exercici que proposa, juntament amb un dossier de qualificació del personal tècnic
contractat.
• Memòria d'activitats de l'any anterior, amb el corresponent recull de premsa o altres justificants.
• Liquidació pressupostària del darrer exercici comparatiu amb l'any anterior al de la demanda de la subvenció, de conformitat amb l'imprès
facilitat pel Comú.
• Pressupost d'ingressos i de despeses corresponent a l'exercici per al qual es demana la subvenció, de conformitat amb l'imprès facilitat pel
Comú, comparatiu amb l'any anterior.
• Registre de despeses i ingressos detallat, de conformitat amb l'imprès facilitat pel Comú.
• Estat de Tresoreria, de conformitat amb l'imprès facilitat pel Comú.
• Extracte bancari de l'any anterior a la demanda.
• Fotocòpia del Registre d'Entitats expedit pel Govern d'Andorra.
• Declaració impost de societats dipositada a l'agència tributària corresponent a l'any anterior a la demanda (impresos 800-F, 850-A, 850-C
i 850-D).
• Declaració jurada (annex 1).
Subvenció només per al lloguer d'instal·lacions:
• Projecte d'activitats que es duran a terme durant l'exercici que proposa, juntament amb un dossier de qualificació del personal tècnic
contractat.
• Memòria de les activitats de l'any anterior.
• Fotocòpia del Registre d'Entitats expedit pel Govern d'Andorra.
• Declaració jurada (annex 1).
En tots els casos:
• Document acreditatiu d'autorització en el cas que la persona que signi la sol·licitud no sigui càrrec representatiu o no tingui poders inscrits al Registre de Societats, o document acreditatiu d'autorització per efectuar aquest tràmit en el cas que el sol·licitant actuï en nom i
representació d'una altra persona.

Legislació aplicable
• Decret d'aprovació del Reglament de subvencions per a entitats esportives i esportitstes, associacions de joves i activitats esportives puntuals, del 7 de juny del 2007, publicat al BOPA núm. 48, del 13 de juny del 2007.
• El Comú d’Encamp us informa que aquestes dades facilitades s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats per a aquesta única finalitat,
on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions de compliment obligat, segons el Decret de modificació del
decret que regula els fitxers de dades personals del Comú d’Encamp, publicat al BOPA núm. 11, del 27 de febrer del 2013.
A més, com a persona interessada podeu exercir davant de la nostra corporació els drets daccés, rectificació, supressió i oposició en els
termes definits per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i amb les excepcions també previstes
per la mateixa Llei.

