CONCURSO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DE CONCORRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES DEPORTIVAS E
CLUBS DEPORTIVOS,
ANO 2018

EXPEDIENTE DE SOLICITUDE
Liña de axuda, marque só unha opción
AXUDAS PARA ACTIVIDADE COMPETITIVA
AXUDAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
DATOS DA ENTIDADE
Denominación social

CIF

Enderezo social:

CP:

Localidade

Provincia

Teléfono

DATOS DO REPRESENTANTE
Nome e apelidos

DNI

Enderezo a efectos de notificación:

CP

Localidade

Teléfono/s

Correo electrónico

Provincia

ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

CONVOCATORIA, EN RÉXIME XERAL, DE SUBVENCIÓNS EN CONCORRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES
DEPORTIVAS E CLUBS DEPORTIVOS
ANO 2018

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PROVINCIAL
O/a que subscribe, na súa calidade de representante da entidade, ao abeiro das normas establecidas pola
Deputación Provincial de Lugo para o desenvolvemento da convocatoria, en réxime xeral, de subvencións a
entidades deportivas e clubs deportivos, manifesta que:

D./D.ª______________________________________________________idade ___ con DNI _____________1
na miña condición de representante da entidade _______________________________________________
_________________________________________________________________con CIF _______________
EXPOÑO:
Que esta solicitude é para: (marcar só unha)
Actividade competitiva. Disciplina deportiva____________________________________
Eventos deportivos. Nome do evento _______________________________________________

Que o noso orzamento financiable2 é de __________________€

Que ao abeiro da presente convocatoria solicitamos as seguintes subvencións:

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, en réxime xeral,
de subvencións a entidades deportivas e clubs para a realización de actividades deportivas da Deputación
Provincial unha axuda por un importe en euros _______________________________________
___________________________________________________________________3
__________, _____, de ___________________ de 2018
O /A representante
(Sinatura)
1

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

ANEXO 1
MODELO

DE

CERTIFICADO

DE

FEDERACIÓN

DEPORTIVA

PARA

OS

EFECTOS

DA

DOCUMENTACIÓN

ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE CONCORREN NO SOLICITANTE PARA O PROCEDEMENTO
DE CONCORRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIÓNS PARA CLUBS E ENTIDADES DEPORTIVAS DA PROVINCIA DE
LUGO 2018 DA DEPUTACIÓN DE LUGO

Don/dona_____________________________________________________________________________con
NIF_________________secretario/presidente

da

FEDERACIÓN

______________________________________________________________con NIF____________________
CERTIFICA
Que

o

club/entidade

deportiva________________________________________________________,

en______________________________________

e

CIF_________________________

na

temporada

con

sede

2017-2018,

inscribiuse na DISCIPLINA DEPORTIVA federada e oficial de ________________________e que desenvolve a sua
actividade na provincia de ____________.
Rematada a tempada 2017-2018

A data de publicación no BOP da convocatoria de subvencións do ano 2018 da Deputación. (só se a
tempada non finalizou)
E que de acordo cos datos obrantes nesta Federación, CERTIFICA que son certos os datos reflectidos do
club/entidade deportiva_______________________________________________
a) RENDEMENTO DEPORTIVO
Ascenso de categoría na temporada 2016-2017
CATEGORÍA

ASCENSO QUE SE PRODUCIU NA TEMPORADA 2016-2017

b) INCIDENCIA SOCIAL
Número total de licenzas federativas da entidade ou club deportivo na disciplina deportiva a 31 de decembro
de 2017

DISCIPLINA DEPORTIVA
NÚMERO DE LICENZAS DO EQUIPO
Número total de licenzas da disciplina deportiva na PROVINCIA DE LUGO a 31 de decembro de 2017
DISCIPLINA DEPORTIVA
NÚMERO TOTAL DE LICENZAS DA DISCIPLINA NA PROVINCIA DE LUGO

b.2 Número total de licenzas federativas da entidade ou club deportivo, na referida disciplina deportiva e por
categorías:

Categorías do club

Licenzas equipos

Licenzas equipos

Licenzas equipos de

masculino

feminino/mixto

capacidade diferentes

Biberón
Prebenxamín
Benxamín
Alevín
Infantil
Cadete
Junior/Xuvenil
Senior/Absoluto
Veterano
b.3 Número de equipos da entidade ou club deportivo por categoría:
Categorías do club

Número de equipos

Número de equipos

Número de equipos

masculino

feminino/Mixto

Capacidade Diferentes

Biberón
Prebenxamín
Benxamín
Alevín
Infantil
Cadete
Junior/Xuvenil
Senior/Absoluto
Veterano
b.4 Número de equipos da entidade ou club deportivo que participen no respectivo ámbito territorial da
competición:

Ámbito territorial da competición

Número de equipos no respectivo ámbito territorial da

Local
Provincial
Galego / Autonómica
Estatal
Internacional

_____________, ___de_____________, de 2018
O Presidente/Secretario da Federación_________________________
Selo e sinatura

competición

ANEXO 2
ACTIVIDADE COMPETITIVA
D./D.ª___________________________________________________con

NIF_____________

secretario

/a

da

entidade________________________________________________________________con NIF ___________
CERTIFICO:
Que o orzamento financiable pola actividade competitiva do ano 2018 da nosa entidade, segundo os gastos
subvencionables do seguinte cadro, é:
CONCEPTO

IMPORTE

GASTOS FEDERATIVOS: LICENZAS E DEREITOS DE PARTICIPACIÓN E
INSCRICIÓN EN COMPETICIÓNS, COTAS DE MUTUALIDADES DEPORTIVAS,
PRIMAS

E

DEPORTIVOS

COTAS

DE

AFILIACIÓN

A

SEGUROS

E

MUTUALIDADES

GASTOS DE ARBITRAXE, COMISARIOS DEPORTIVOS E XUÍCES DEPORTIVOS
GASTOS DE TRANSPORTE
GASTOS DE COMBUSTIBLE4
GASTOS DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DE COBERTURA DE
ACCIDENTES DA ACTIVIDADE COMPETITIVA
GASTOS

DE

PERSOAL:

TÉCNICO

DEPORTIVO,

ADESTRADOR/A,

FISIOTERAPEUTA, PREPARADOR FÍSICO E MONITOR/A DEPORTIVO/A

GASTOS DE MATERIAL DEPORTIVO NON INVENTARIABLE PRECISO PARA A
ACTIVIDADE COMPETITIVA PARA A QUE SE SOLICITA A AXUDA
GASTOS DE VESTIMENTA DEPORTIVA
TOTAL

TOTAL ORZAMENTO

BASE

DE GASTOS

TOTAL IVE5
€

TOTAL
€

€

RECURSOS PROPIOS DA ENTIDADE
(MÍNIMO 5 %)

€

Os gastos incluídos neste orzamento están directamente relacionados coa actividade 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 do
ano 2018 da Deputación Provincial de Lugo, por orde e co visto e prace do Sr. Presidente.
4

Os gastos de combustible soamente serán subvencionables no caso de vehículos propiedade do clube, esta titularidade debera acreditarse.
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
5

___________, _______ de ___________ de 2018

O/A secretario/a

(Sinatura e selo)

V º e Prace:

O / A Presidente/a

ANEXO 3
EVENTOS DEPORTIVOS
D./D.ª__________________________________________________________________con

NIF____________________

secretario /a da

entidade __________________________________________________________________con NIF ________________
CERTIFICO:

Que o evento ___________________________________________________________________________________ presenta
os seguintes datos organizativos segundo o seu proxecto, RESUMIDOS NOS SEGUINTES CADROS:
Nivel territorial

Internacional

Estatal

Nº horas duración evento

Galego

Provincial

Local

Numero de participantes no evento

Nº de clubes ou entidades organizadoras
Criterios

Equipos

sociais

Equipos con persoas capacidades

femininos/mixtos

diferentes ou en risco de
exclusión social

Carácter federado ou puntuable (Certificado
acreditativo da corresponde Federación)

Que o orzamento financiable do evento, que organizou ou organizará a nosa entidade, segundo os gastos
subvencionables do seguinte cadro, é:

CONCEPTO
GASTOS

DE

PERSOAL:

GASTOS

DE

IMPORTE

CONTRATACIÓN

DE

TÉCNICOS

E/OU

ESPECIALISTAS DEPORTIVOS PARA A ORGANIZACIÓN, DESENVOLVEMENTO E
SOPORTE DO EVENTO

PREMIOS ECONÓMICOS EN METÁLICO
ALUGUEIRO DE INSTALACIÓNS E DE MATERIAL DE SINALIZACIÓN
PRIMAS DE SEGUROS: RC E ACCIDENTES
GASTOS DE PUBLICIDADE DO EVENTO
MEDALLAS E TROFEOS
GASTOS FEDERATIVOS, XUÍCES E ÁRBITROS
COBERTURA SANITARIA: AMBULANCIAS
TOTAL

TOTAL ORZAMENTO DE
GASTOS

6

BASE

TOTAL IVE6
€

TOTAL
€

€

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

RECURSOS PROPIOS DA ENTIDADE

€

(MÍNIMO 5 %)
Os gastos incluídos neste orzamento están directamente relacionados coa actividade, son indispensables e
estritamente necesarios 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 do
ano 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:

(Sinatura e selo)

O / A Presidente/a

ANEXO 4
CERTIFICACIÓN

ACREDITATIVA

DA

ENTIDADE

DO

ACORDO

DE

SOLICITUDE,

NOMEAMENTO

DO

REPRESENTANTE, DOMICILIO SOCIAL E MEMBROS DA ACTUAL XUNTA DIRECTIVA
D./D.ª____________________________________________________con

NIF__________________

secretario

/a

entidade __________________________________________________________________ con NIF ______________________

da

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 a entidades deportivas
e clubs para a realización de actividades deportivas, ano 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.

4. Que o domicilio social actual da nosa entidade é: __________________________________________
5. Que o numero de socios/as ou participes do club é _______________________________________
6. Que os membros actuais da xunta directiva da nosa entidade 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

(Sinatura e selo)

V º e Prace:

O / A Presidente/a

DNI

ANEXO 5
DECLARACIÓN XURADA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE DE TER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIA
D./D.ª____________________________________________________________________________
______________________________

na

miña

condición

de

representante

con

DNI

da

entidade

________________________________________________________ con CIF___________________
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, nin nas recollidas nos mesmos apartados do artigo 10 da Lei 9/2007, de xuño,
de subvencións de Galicia.

2. Que a entidade que represento non ten pendente de xustificación subvencións anteriores coa Excma.
Deputación Provincial de Lugo.

3. Que coñezo e acepto as bases da convocatoria e os compromisos que nela se inclúen, especialmente
as establecidas no apartado 3 das normas específicas reguladoras do concurso de subvencións a
entidades deportivas e clubs para a realización de actividades deportivas, ano 2018.

4. Que a entidade que represento, cumpre todos os requisitos e obrigas da convocatoria para poder

participar no concurso de concesión de subvencións a entidades deportivas e clubs para a realización
de actividades deportivas, ano 2018 polo que ten a condición de beneficiaria.

__________, _____ de ___________ de 2018

O/A representante

(Sinatura)

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

da

entidade

___________________________________________________________________ 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 o amparo da
convocatoria do concurso de subvencións a entidades deportivas e clubs para a realización de actividades
deportivas, ano 2018, dentro da liña de: ___________________________________________________________
RELACIÓN DETALLADA
CONCEPTO (marque cunha cruz “X”)
AXUDA

PROCEDENCIA

IMPORTE

SUBVENCIÓN
€
€
€
€
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

EN CONCEPTO DE

Para que conste para os efectos oportunos, asino esta declaración

___________________, __________ de __________________ de 2018

O/A representante

(Sinatura)

ANEXO 7
AUTORIZACIÓN DA ENTIDADE

D./Dª____________________________________________________________________________________
DNI_________________________

e

enderezo

para

os

efectos

de

________________________________________________________________________________
______________________________

na

condición

de

representante

con
notificación

e

en

teléfono/s
da

entidade

____________________________________________ 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 de carácter deportivo ano
2018; asino esta autorización.

__________, _____ de ___________ de 2018

O/A representante

(sinatura)

ANEXO 8

AUTORIZACIÓN
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
NOME DO CLUB_______________________________________________________
CIF___________________
DATOS DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE
NOME E APELIDOS________________________________________
DNI/ NIE__________________

AUTORIZO
Á Deputación Provincial de Lugo a facerme comunicacións a través do correo electrónico indicado na
solicitude.

__________, _____ de ___________ de 2018

O/A representante

(sinatura)

ANEXO 9

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE DE NON DEDUCIÓN DO IVE E/OU PARA A
“SIMPLIFICACIÓN DA ACREDITACIÓN DO CUMPRIMENTO DE OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE
SOCIAL”.

D./D.ª____________________________________________________________________________
______________________________

na

miña

condición

de

representante

__________________________________________________ con CIF ________________________

con

DNI

da

entidade

Declaro baixo a miña responsabilidade:

□ Que a entidade que represento está asumindo o custo do Imposto sobre o valor engadido (IVE),
derivado dos gastos subvencionables da actividade, acción ou comportamento para a que solicitamos
subvención e derivado dos gastos da subvención a xustificar, por non ter a posibilidade de compensalo ou
recuperalo.
□ Que a entidade que represento pode acollerse ao artigo 24.4 do R.D 887/2006, de 21 de xullo, de
“Simplificación da acreditación do cumprimento de obrigacións tributarias e coa Seguridade Social”.

Para que conste, ao fin de solicitar subvención a Excma. Deputación Provincial de Lugo dentro da convocatoria
do concurso de de subvencións a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo en concorrencia
competitiva, ano 2018, asino esta declaración.

__________, _____ de ___________ de 2018

O/A representante

(Sinatura)

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Documentación xeral

-

Solicitude de subvención provincial

-

Anexo 4. Certificación acreditativa da entidade do acordo de solicitude, nomeamento do
representante, domicilio social e membros da actual xunta directiva

-

Anexo 5. Declaración xurada do representante da entidade de ter a entidade que representa a
condición de beneficiario, segundo o modelo normalizado

-

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 das subvencións de
carácter deportivo ano 2018, 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.

-

Copia do documento nacional de identidade do representante da entidade

-

Copia do CIF da entidade

-

Copia de certificado de inscrición no rexistro deportivo da Xunta de Galicia no momento de solicitude
da axuda, no que conste o domicilio social do club ou copia de documento acreditativo análogo
expedido pola delegación ou xefatura territorial competente.

-

Anexo 8. Autorización para recibir a través de correo electrónico comunicacións da Área de Deportes.
Anexo 9. Declaración responsable do/a representante da entidade de non dedución do IVE e/ou para a
“simplificación da acreditación do cumprimento de obrigacións tributarias e coa seguridade social”.

-

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 non ter
producidas modificacións.

-

No seu caso, acreditación da titularidade do vehículo do club.
Establécese que polo menos o 5 % do custo total da actividade subvencionada deberá ser financiado
con recursos propios da entidade beneficiaria.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA LIÑA DE AXUDAS Á ACTIVIDADE COMPETITIVA

-

Anexo 1. Certificación da federación correspondente, segundo o modelo normalizado

-

Anexo 2. Certificación do secretario da entidade do orzamento financiable de gastos subvencionables
da actividade competitiva

-

Copia do documento de rexistro de inscrición do club ou entidade deportiva no rexistro da Xunta de
Galicia.

-

No seu caso, declaración da indicación da necesidade de transporte para os elementos da
competición.

-

No seu caso, certificado da federación acreditativo de ascenso de categoría.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA LIÑA DE AXUDAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS

-

Proxecto da actividade programada

-

Anexo 3. Certificación do secretario da entidade dos datos do evento e orzamento financiable de
gastos subvencionables

-

No caso de eventos de carácter federado o puntuables, certificado da correspondente federación.
No caso de eventos coorganizados por varias entidades, declaración xurada dos membros das
asociacións organizadoras.

