Imprès normalitzat 2018 (model 1)

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS
LOCALS

1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Nom de l’entitat:
NIF de l’entitat:
Número de Registre Municipal d’Entitats i Associacions:

2. DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms del representant legal:
DNI/NIE del representant legal:
Càrrec a l’entitat:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic de contacte:

Dades bancàries per efectuar l’ingrés de la subvenció:
E S

3. DOCUMENTACIÓ
En cas de no figurar inscrita al Registre Municipal d’Entitats i Associacions o alteració
de les dades que hi figuren:
Fotocòpia del NIF/NIE de l’entitat o persona física sol·licitant.
Fotocòpia del NIF/NIE de la persona representant de l’entitat, si s’escau.
Acreditació de la representació legal del sol·licitant respecte l’entitat, si s’escau.
Fotocòpia de la constitució i estatuts de l’entitat, degudament inscrita al registre
corresponent.
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Documentació relativa a la convocatòria:
Memòria de l’activitat per la qual es demana la subvenció (ANNEX 1). Cal
omplir un annex 1 per cada activitat per a la que es sol·liciti subvenció.
Pressupost de l’activitat (ANNEX 2).
Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària de la
subvenció sol·licitada (ANNEX 3).

Callús,

de

de 20

Signatura del sol·licitant o representant legal i segell.

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada
que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de l'Ajuntament i que poden ser introduïdes en altres fitxers
automatitzats per fer-ne el tractament informàtic corresponent. Així mateix, s'informa a la persona interessada de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat
al registre d'aquest Ajuntament.
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ANNEX 1
MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER A LA QUAL ES SOL·LICITA SUBVENCIÓ
(s’omplirà un annex per a cada activitat per a la que es sol·liciti subvenció)

1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Nom de l’entitat:

2. PROJECTE/ACTIVITAT A SUBVENCIONAR
Nom del projecte o activitat:

Descripció de l’actuació prevista (detallar les activitats a realitzar, les dates previstes de
realització, els mitjans a utilitzar,...):
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Antecedents i justificació (motivar les raons d’interès públic, social, econòmic que justifiquen
la realització de l’activitat i la concessió de la subvenció):

Objectius (fites que es pretenen assolir amb el desenvolupament de les diferents activitats que
componen el projecte):

Població destinatària (a qui van dirigides les activitats que componen el projecte):

Nombre aproximat de persones destinatàries:
Trajectòria de l’entitat o associació:
Ha participat o participarà en activitats del municipi no organitzades per l’entitat durant
l’exercici 2018?
Sí
No
Quines?

Any de constitució de l’entitat o associació:
ELS CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS ELS
PODEU CONSULTAR A LES BASES REGULADORES AL PUNT NÚMERO 9.
Callús,

de

de 20

(signatura del representant legal)

4

Imprès normalitzat 2018 (model 1)

ANNEX 2
PRESSUPOST DE L’ACTIVITAT PER A LA QUAL ES SOL·LICITA
SUBVENCIÓ

1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Nom de l’entitat:

2. PREVISIÓ D’INGRESSOS
Concepte

Import

Quotes de socis
Donacions
Altres (especificar):
Venda de productes
Taquillatge/entrades
Subvencions Ajuntament (import que es sol·licita)
Altres subvencions (especificar):

TOTAL INGRESSOS (ha de coincidir amb el total de despeses)

0,00 €

3. PREVISIÓ DE DESPESES
Concepte

Import

Personal
Serveis contractats
Viatges i estades
Activitats
Comunicació i publicitat

5

Imprès normalitzat 2018 (model 1)
Despeses administratives (material d'oficina, despeses
bancàries,...)
Altres (especificar):

TOTAL DESPESES (ha de coincidir amb el total d'ingressos)

0,00 €

4. SUBVENCIÓ SOL·LICITADA
Import sol·licitat a l’Ajuntament:

Sol·licitem una bestreta del 80% de la subvenció atorgada

Callús,

de

de 20

(signatura del representant legal)
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ANNEX 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Nom de l’entitat:
CIF:
Nom i cognoms del representant legal:
DNI/NIE del representant legal:
Caràcter amb què actua:

DECLARA sota la seva responsabilitat:
1. La subvenció sol·licitada supera el 50% del cost de l’activitat a què s’aplica:
Sí
No
2. Que, en cas de concedir-se, s’accepta l’import de la subvenció concedida.
3. Que l’import atorgat es destinarà exclusivament al concepte o activitats
sol·licitats.
4. Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Callús i la resta d’administracions i davant la Seguretat Social.
5. Que s’autoritza a l’Ajuntament de Callús per demanar a l’Agència Tributària i a
la Tresoreria de la Seguretat Social certificació compressiva de trobar-se el
sol·licitant de la subvenció al corrent de les seves obligacions tributàries i
socials, en els termes previstos a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
6. Que està assabentat que els perceptors d’aquestes subvencions seran
declarats dins el model anual 347 de l’Agència Tributària i també a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
7. Que disposa dels llibres comptables i la resta de documents en els termes
exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable si és el cas amb la finalitat
de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
8. Que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de
conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
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subvencions, i que es troba al corrent de les obligacions de reintegrament de
subvencions.
9. Que en el supòsit en què el projecte subvencionable comporti l’exercici de
professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, manifestem disposar de les certificacions legalment establertes per
acreditar que les persones que participen en el projecte no han estat
condemnades per sentència judicial ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte,
ens comprometem a aportar una nova declaració responsable.
10. Que, en el cas que l’entitat que representa resulti beneficiària de subvenció,
farà constar la col·laboració de l’Ajuntament de Callús en tota la documentació
de difusió i publicitat de l’activitat/projecte subvencionat.
11. Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a
qualsevol activitat o per la mateixa activitat a altres Administracions Públiques o
entitats privades, les subvencions següents:

Entitat condecent

Activitat per a la que es sol·licita
subvenció

Identificació
de la
convocatòria

Import

12. Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Callús, en el moment de la
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria,
l’obtenció d’altres subvencions per la mateixa finalitat.
13. Que es compromet a complir les condicions de la subvenció.

I, perquè així consti, signo la present a Callús, a

de

de 20

(signatura del representant legal i segell)
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