SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, A CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA
DE LUGO QUE PARTICIPAN EN LIGAS OU CAMPIONATOS OFICIAIS FEDERADOS POR EQUIPOS DE 1ª OU 2ª
CATEGORÍA ABSOLUTA ESTATAL, PARA OS GASTOS DE TEMPORADA 2017-2018.
EXPEDIENTE DE SOLICITUDE
DATOS DO CLUB
Denominación social

CIF

Enderezo social:

CP:

Localidade

Provincia

DATOS DO REPRESENTANTE
Nome e apelidos

Teléfono

DNI

Enderezo a efectos de notificación:
CP

Localidade

Teléfono/s

Email

Provincia

DOCUMENTACION
-

-

-

-

-

-

-

-

OS DOCUMENTOS NECESARIOS A PRESENTAR COA SOLICITUDE SON:
Proxecto e memoria completa da actividade programada.
Fotocopia do NIF do representante da entidade
Fotocopia do CIF da entidade
Fotocopia dos estatutos da entidade, inscritos no rexistro de asociacións correspondente. No caso de
telos presentados con anterioridade, deberá achegar certificado do secretario da entidade de que
non se produciran modificacións. (Anexo 10)
Certificados de estaren ao corrente no cumprimento das obrigas coa Axencia Tributaria Estatal,
Facenda da Xunta de Galicia, coa Seguridade Social e o Servizo de Recadación Provincial, impostas
polas disposicións vixentes.
Anexo 1. Solicitude de subvención provincial.
Anexo 2. Certificación da entidade solicitante do orzamento financiable de gastos subvencionables
da actividade e disciplina deportiva para a que se solicita a axuda.
Anexo 3. Certificación acreditativa da entidade do acordo de solicitude de subvención á Deputación
Provincial e do nomeamento do representante da entidade para as relacións coa Deputación
Provincial.
Anexo 4. Certificación da entidade na que se faga constar o domicilio social actual e os membros da
actual xunta directiva
Anexo 5. Declaración do representante de estar ao corrente de obrigas, non estar incurso en
prohibición para ser beneficiario segundo o establecido na Lei Xeral de Subvencións e da Lei de
Subvencións de Galicia.
Anexo 6. Declaración xurada do representante de subvencións/axudas ou patrocinios (sen achega
económica) para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou Ente Públicos ou
privado, estatal ou internacional. Esta comunicación deberá efectuarse tan axiña como se coñeza e,
en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos, segundo o
modelo normalizado.
Anexo 7. Autorización da entidade, para os efectos de concesión e xustificación da subvención, para
que a Deputación Provincial de Lugo solicite – se é o caso- os certificados de estar ao corrente no
cumprimento das obrigas coa Axencia Tributaria Estatal, Facenda da Xunta de Galicia, Seguridade
Social e o Servizo de Recadación Provincial, impostas polas disposicións vixentes.
Anexo 8. Certificado do secretario da entidade das dificultades económicas.
Anexo 9. Declaración de non deducir o IVE, se é o caso, e de non ser debedor por resolución de
procedencia de reintegro.
Anexo 10. Certificado do secretario da entidade de que os estatutos non sufriron modificacións
dende a súa presentación
Anexo 11. Solicitude, -no seu caso-, de autorización para a subcontratación de actividades
subvencionadas con Terceiros.

-

-

- Certificación da respectiva federación da correspondente disciplina deportiva na que reflictan
expresamente as seguintes circunstancias:
Inscrición do club solicitante na competición dentro da disciplina e7ou modalidade deportiva para a
que solicita a axuda, con indicación da categoría, na temporada 2017-2018.
Disciplina e/ou modalidade deportiva na que está inscrita a entidade solicitante e para a que solicita
a axuda.
Máxima categoría na que milita o club deportivo solicitante na disciplina e/ou modalidade deportiva
para a que solicita a axuda
Número e identificación das respectivas categorías nas que dispón de equipo federado na disciplina
e/ou modalidade deportiva para a que solicita a axuda
Número de categorías absolutas inferiores á que se milita, do total daquelas nas que se estrutura a
competición da disciplina e/ou modalidade deportiva para a que se solicita a subvención.
Número de equipos por cada unha das respectivas categorías na disciplina e/ou modalidade
deportiva para a que se solicita a subvención.
Número de deportistas con licenza federativa por cada un dos respectivos equipos e categorías na
disciplina e/ou modalidade deportiva para a que se solicita a subvención.
Competición na que está inscrito que se desenvolve nun único grupo/ou en varios grupos de
competición, na disciplina deportiva para a que se solicita a subvención (enténdase referida ao cub
que milite na categoría superior).
Antigüidade da entidade deportiva

Calquera outro dato deportivo e da competición que deba ser acreditado pola federación correspondente do
campionato ou liga na que participen e na disciplina para a que solicite a axuda.
-

Así mesmo, deberá achegar a documentación acreditativa dos contidos e fins sociais da actividade
deportiva que desenvolva o club, para os efectos da súa valoración.

ANEXO 1
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PROVINCIAL
O/a que subscribe, na súa calidade de representante do club………………………………………………………….., ao
abeiro das normas establecidas pola Deputación Provincial de Lugo para o desenvolvemento da convocatoria
de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos da provincia de Lugo que
participan en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta estatal, para
os gastos de temporada 2017-2018, manifesta que:
D./D.ª______________________________________________idade ___ con DNI _____________ 1
na miña condición de representante da entidade ______________________________________
___________________________________________________________con CIF _______________
EXPOÑO:
Que o noso orzamento financiable2 é de ……………………………….€
Que nos concederon/solicitamos outras axudas doutras administracións, entes públicos ou privados.
NON

SI

Importe total…………………………. €

SOLICITO:
Para a actividade a realizar, e nas condicións que quedan indicadas e dentro da convocatoria, do concurso de
subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos da provincia de Lugo que
participan en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta estatal, para
os
gastos
de
temporada
2017-2018,
unha
axuda
por
un
importe
en
euros_____________________________________________ 3
Solicito o aboamento do anticipo a conta do 50% do importe da subvención concedida, con dispensa de
garantía.
Non solicito o aboamento do anticipo a conta do 50% do importe da subvención concedida
……………………….,……… de …………………. de 2018
O /A representante
(Sinatura)
SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
1

Acompañar copia do documento nacional de identidade.
O orzamento financiable é o custo soportado pola entidade para os efectos da acción ou actividade desta convocatoria
3
En letra e número.
2

ANEXO 2
D./D.ª…………………………………………………….………………………………………………………,con DNI.....................................
secretario /a da entidade………………………………………………………………………………………………………………………….con
CIF …………………………………….
CERTIFICO:
Que o orzamento financiable da actividade para a que se solicita a presente axuda, é dicir, subvencións, en
réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos da provincia de Lugo que participan en ligas ou
campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta estatal, para os gastos de
temporada 2017-2018, e que se reflicten no seguinte cadro, é:
CONCEPTO

TOTAL ORZAMENTO
DE GASTOS

IMPORTE

TOTAL IVE4

BASE
€

TOTAL
€

€

RECURSOS PROPIOS DA ENTIDADE
(MÍNIMO 5 %)
4

€

Ter en conta que o IVE só se engadirá neste orzamento se é un custo soportado pola entidade solicitante por non ter a posibilidade de compensalo
ou recuperalo

Os gastos incluídos neste orzamento están directamente relacionados coa actividade da presente
convocatoria e son indispensables para a súa adecuada preparación e / ou a súa execución.
O que certifico, para os efectos de solicitude de axuda provincial dentro da convocatoria de subvencións, en
réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos da provincia de Lugo que participan en ligas ou
campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta estatal, para os gastos de
temporada 2017-2018, da Deputación Provincial de Lugo, por orde e co visto e prace do Sr. Presidente.

………………………., ……… de …………………. de 2018

O/A secretario/a

V º e Prace:
O / A Presidente/a

(Sinatura e selo)

ANEXO 3
CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DA ENTIDADE DO ACORDO DE SOLICITUDE E DO NOMEAMENTO DO
REPRESENTANTE DA ENTIDADE
D./D.ª…………………………………………………………………………………………………………… con DNI…………………….
como secretario da entidade…………………………………………………………………………………….........................
con CIF ………………………………
CERTIFICO
1. Que na reunión da xunta directiva da mencionada entidade, celebrada o día ……/……./…………
adoptouse o acordo de presentación da seguinte solicitude: Convocatoria de subvencións, en réxime
de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos da provincia de Lugo que participan en ligas ou
campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta estatal, para os gastos de
temporada 2017-2018.
2. Que así mesmo, acordouse nomear a D./D.ª …………….………………………………………………………….. con DNI
…………………………… representante para as relacións desta entidade coa Deputación.
3. Que na devandita reunión acordouse así mesmo aceptar as bases da convocatoria, e os compromisos
que nela se inclúen.

E para que así conste para os efectos oportunos, expido a presente certificación
………………………., ……… de …………………. de 2018

O/A secretario/a
(Sinatura e selo)

V º e Prace:
O / A Presidente/a

ANEXO 4
CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DA ENTIDADE DO DOMICILIO SOCIAL ACTUAL E OS MEMBROS DA ACTUAL
XUNTA DIRECTIVA DA ENTIDADE
D./D.ª………………………………………………………………..………………………………………… con DNI …………………….
como secretario do club ……………………………………………...................................................................
con CIF ……………………………………..
CERTIFICO
Que o domicilio social e sede actual da nosa entidade é:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que os membros actuais da xunta directiva da nosa entidade/ sociedade anónima deportiva son:
CARGO

NOME E APELIDOS

E para que así conste para os efectos oportunos, expido a presente certificación
………………………., ……… de …………………. de 2018
O/A secretario/a

V º e prace:

(Sinatura e selo)

O / A Presidente/a

DNI

ANEXO 5
DECLARACIÓN XURADA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE DE ESTAR AO CORRENTE DE OBRIGAS E NON
ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA SER BENEFICIARIO
D/Dª.:_______________ _____________________ con NIF: _________________________ actuando en
representación de: ____________________________ con C.I.F ______________________________ con
enderezo a efectos de notificación en _______________________________________ CP ____________,
DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE:
1. Que a entidade que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións para obter a
condición de beneficiario recollidas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de novembro, xeral
de subvencións.
2. Que a Entidade que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións para obter a
condición de beneficiario recollidas nos apartados 2 y 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, de xuño, de
subvencións de Galicia.
E para que conste ante esta Deputación Provincial de Lugo, asina esta declaración no lugar e data abaixo
indicados.

En___________, ______, de _________________ de 201_

O/A representante

ANEXO 6
DECLARACIÓN XURADA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE DAS AXUDAS/ SUBVENCIÓNS OU PATROCINIOS
(sen achega económica) SOLICITADOS E/OU CONCEDIDOS POR OUTRAS ADMINISTRACIÓNS PARA A
MESMA ACTIVIDADE
D./D.ª……………………………………………………………………….……...………………, con DNI ………………………. na miña
condición

de

representante

do

club…………….…………………………………....................

………………………………………………….. con CIF ………………………
Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade:
Que non solicitamos nin nos concederon outra axuda ou subvención doutras administracións
públicas, entes públicos ou entidades privadas para a actividade para a que solicitamos subvención.
Que a seguinte táboa sinala a/s outra/s axuda/s ou subvención/s solicitadas e/ou concedidas por
outras administracións públicas, entes públicos ou entidades privadas, para a actividade, acción ou
comportamento:……………………………………………………………………………………………………………………………………………,
sendo esta a mesma para a que solicitamos subvención a Deputación Provincial de Lugo ao abeiro da
convocatoria do concurso subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos da
provincia de Lugo que participan en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª
categoría absoluta estatal, para os gastos de temporada 2017-2018:
RELACIÓN DETALLADA
CONCEPTO (marque cunha cruz
“X”)
AXUDA
SUBVENCIÓN

PROCEDENCIA

IMPORTE

TOTAL AXUDAS OU SUBVENCIÓNS

€
€
€
€
€

Outros patrocinios sen achegas económicas doutras administracións públicas, entes públicos
ou entidades privadas, tal como figura na seguinte relación detallada dos patrocinios (sen
achegas económicas) obtidos para o mesmo obxecto ou actividade
RELACIÓN DETALLADA
PATROCINIO DE

Para que conste para os efectos oportunos, asino esta declaración
……………………….,……… de …………………. de 2018
O/A representante

EN CONCEPTO DE

ANEXO 7
AUTORIZACIÓN DA ENTIDADE
D./Dª…………………………………………………………………………………………………….………………………..……………,
con
DNI………….…………,
e
enderezo
para
os
efectos
de
notificación
en………………………………………………………………………..……......
…………………………………………………….
…………………………….......... e teléfono/s.………………..………………, na condición de representante do
club…………………………..……………………...…………………………………………………. con CIF …………………………………….
AUTORIZO:
Que a Excma. Deputación Provincial de Lugo solicite – se é o caso- o certificado de estar ao corrente
no cumprimento das obrigas coa Axencia Tributaria Estatal, Facenda da Xunta de Galicia, Seguridade Social e
o Servizo de Recadación Provincial, impostas polas disposicións vixentes.
E para que conste, para os efectos de concesión e xustificación das subvencións, en réxime de concorrencia
non competitiva, a clubs deportivos da provincia de Lugo que participan en ligas ou campionatos oficiais
federados por equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta estatal, para os gastos de temporada 2017-2018; asino
esta autorización.
………………………………., ………. de …………….. de 2018
O/A representante

(sinatura)

ANEXO 8
CERTIFICADO DO SECRETARIO DA ENTIDADE DAS DIFICULTADES ECONÓMICAS
D./Dª……………………………………………………………....................................con D.N.I. núm.……………………………..,como
secretario da entidade……………………………………………………………………., con CIF núm. …………………………..
CERTIFICO:
Que segundo a documentación que figura nesta entidade e os informes do seu tesoureiro/a, esta entidade
presenta notorias dificultades de carácter económico para poder realizar a actividade, para a que se solicita
subvención, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos da provincia de Lugo que
participan en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta estatal, para
os gastos de temporada 2017-2018, sen o anticipo a conta do 50% do importe da subvención solicitada, é
dicir, (…………………. …..€), coa dispensa de garantía.
Para que conste, para os efectos de solicitude de subvención en réxime de concorrencia non competitiva, a
clubs deportivos da provincia de Lugo para os gastos de temporada 2017-2018 que participan en ligas ou
campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta estatal á Excma. Deputación
Provincial de Lugo; expido a presente certificación.
…………………, …………. de…………………… de 201_

O/A Secretario/a

(sinatura)

V.º e prace:

O/A Presidente/a

ANEXO 9
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NON SER DEBEDOR POR RESOLUCIÓN DE PROCEDENCIA DE REINTEGRO E
DE ASUNCIÓN DO IVE (ANEXO VI)
D/D.ª __________________________________, con NIF ___________________, e enderezo para os efectos
de notificación: _____________________________________________, na miña condición de representante
da entidade ___________________________________ co CIF ________________________
Para os efectos de solicitude de subvención en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos
da provincia de Lugo para os gastos de temporada 2017-2018 que participan en ligas ou campionatos oficiais
federados por equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta estatal.
Declaro baixo xuramento a súa responsabilidade:
- Que a entidade que represento non é debedora por resolución de procedencia de reintegro.
- Que a entidade que represento: (marque o que proceda)
□ si está asumindo o custo do Imposto sobre o valor engadido (IVE) por non ter a
posibilidade de compensalo ou recuperalo.
□ non está asumindo o custo do Imposto sobre o valor engadido (IVE) por ter a posibilidade
de compensalo ou recuperalo.
E para que conste ante a Deputación de Lugo, asino esta declaración no lugar e data indicados.

______________, a __ de _____________ 201_
O/A Representante,

ANEXO 10
CERTIFICADO DO SECRETARIO DA ENTIDADE DE QUE OS ESTATUTOS NON SUFRIRON MODIFICACIÓNS
DENDE A SÚA PRESENTACIÓN
D./Dª___________________________________________________________con NIF _____________ como
secretario da entidade ____________________________________ con CIF __________________

CERTIFICO:
Que os estatutos da entidade foron presentados na anualidade _______
_______________ da Deputación de Lugo.

ante a Área de

Que dende a súa presentación estes non sufriron modificacións nin actualizacións, atopándose en
vigor na actualidade.
Para que conste, para os efectos de solicitude de subvención á Deputación de Lugo, expido a presente
certificación.
________________________, _____ de__________ de 201_

O/A Secretario/a

V.º e prace:

O/A Presidente/a

ANEXO 11
SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A SUBCONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS CON
TERCEIROS (1) (ANEXO VIII)
D./D.ª_________________________________, con NIF ___________________, con enderezo para os
efectos de notificación en _______________________________________________________________, na
miña condición de representante da entidade _____________________________________________, con
CIF ________________, sé social en ____________________________________________, localidade
________________ e concello de________________________ (Lugo),
SOLICITA en aplicación do artigo 29 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS), que a
Deputación Provincial de Lugo autorice a subcontratación coa/s entidade/s cuxos datos a continuación se
relacionan:
DATOS DA/S ENTIDADE/S PARA AS QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN (2)
NOME OU RAZÓN SOCIAL:
CIF:
ACTIVIDADE PRINCIPAL:
VINCULACIÓN CO BENEFICIARIO:
NOME OU RAZÓN SOCIAL:
CIF:
ACTIVIDADE PRINCIPAL::
VINCULACIÓN CO BENEFICIARIO:
IMPORTE PARA O QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN:
TOTAL IMPORTE da actividade concertada:
PORCENTAXE que supón dito importe respecto á subvención concedida:
ACTIVIDADES OU FASES A SUBCONTRATAR (3):
Denominación da
Actividade

Descrición da
subcontratación

Entidade/s a
subcontratar

1
2
3
4
5.
6
7
TOTAL

PARA O QUE ASINO A SEGUINTE DECLARACIÓN RESPONSABLE:

Importe
€
€
€
€
€
€
€
€

Que a subcontratación da/s actividade/s subvencionada/s non será concertada con persoas ou entidades nas
que concorran algunha das seguintes circunstancias:
1. Que estean incursas nalgunha das prohibicións establecidas na lei Xeral de Subvencións.
2. Que percibisen outras subvencións para a realización da actividade obxecto de contratación.
3. Que sexan intermediarios ou asesores nos que os pagamentos se definan como unha porcentaxe do
custo total da operación, a menos que dito pagamento estea xustificado con referencia ao valor de
mercado do traballo realizado ou os servizos prestados.
4. Que estean vinculadas co beneficiario (4).
5. Que sexan solicitantes de axuda ou subvención na mesma convocatoria e programa e que non haxa
obtido subvención por non reunir os requisitos ou non alcanzar a valoración suficiente.
E para que conste ante a Deputación, asino esta solicitude – declaración no lugar e data indicados.

En ____________, a _________de ________________ de 201_

O/A representante

(1)

De conformidade co establecido no artigo 4 da LXS, apartado 1, a) o beneficiario será responsable do
cumprimento do obxectivo, de executar o proxecto, de realizar a actividade ou de adoptar o
comportamento que fundamenta a concesión desta subvención.
Os contratistas quedarán obrigados só ante o beneficiario, quen asumirá a total responsabilidade da
execución da actividade subvencionada fronte á Administración (art 29.4 da LXS).
(2)

Débense indicar os datos de todas aquelas entidades e profesionais por conta propia con quen está
previsto concertar a subcontratación.
(3)

A entidade beneficiaria comprométese á realización da actuación subvencionada e ao pagamento de
cantos gastos, dereitos, canons, taxas, impostos, compensacións e indemnizacións aos que dera lugar o
cumprimento das actividades a desenvolver en virtude do convenio, así como á obtención de todos os
permisos, licenzas e seguros precisos para a súa execución.
(4)

No caso de que a entidade subcontratada estea vinculada co beneficiario deberá cumprirse o seguinte:

1. Que se obteña a previa autorización da Deputación de Lugo.
2. Que o importe subvencionable non exceda o custe incorrido pola entidade vinculada. A acreditación
do custe realizarase na xustificación nos mesmos termos establecidos para a acreditación dos gastos
do beneficiario.

