ANNEX 2

Registre d’Entrada

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES I ACTIVITATS D’UTILITAT PÚBLICA O INTERÈS SOCIAL
1. DADES PERSONALS
1.1 PERSONA SOL·LICITANT / ASSOCIACIÓ / ENTITAT
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 PERSONA REPRESENTANT LEGAL
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.3 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito en la present
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil per rebre per SMS un número de PIN per accedir al document.

2. DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE o ACTIVITAT OBJECTE DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

Denominació
Població on es realitzarà
Temàtica que aborda
Data d’inici

Data de finalització:

Núm. de Programa

Despesa total del projecte

Número o lletra de Projecte

Import total sol·licitat

I000-N2-IMP-V001

UT: SP – PARTICIPACIÓ CIUTADANA

€

€

IBAN
S’ha d’escollir un programa o més dels relacionats a l’ANNEX 1 de les Bases Específiques reguladores de la concessió de
subvencions o indicar, en el seu cas, que es tracta d’una subvenció per al funcionament general de l’entitat.
És la primera vegada que sol·liciteu subvenció a l’Ajuntament de Tordera? SÍ
NO

3. DOCUMENTACIÓ APORTADA

Còpia compulsada del CIF de l’entitat, només en cas que aquesta documentació no s’hagi presentat amb anterioritat
a l’Ajuntament i sempre que no hagi patit cap modificació.
Còpia compulsada del DNI del representant legal, només en cas que aquesta documentació no s’hagi presentat amb
anterioritat a l’Ajuntament i sempre que no hagi patit cap modificació.
Còpia compulsada de l’escriptura de constitució o Estatuts, només en cas que aquesta documentació no s’hagi
presentat amb anterioritat a l’Ajuntament i sempre que no hagi patit cap modificació.
Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació, només en cas que aquesta documentació no
s’hagi presentat amb anterioritat i sempre que no hagi patit cap modificació.
Document Annex 2 bis per a sol·licituds de subvencions inferiors a 1.000€.
Programa detallat de l’activitat o projecte per al qual se sol·licita la subvenció, mitjançant model normalitzat.
Document Annex 3 (No és necessari en cas de subvencions per al funcionament general o d’import inferior a 1.000 €)
Pressupost total previst per a l’activitat o projecte, mitjançant model normalitzat Document Annex 3.
(No és necessari en cas de subvencions per al funcionament general o d’import inferior a 1.000€)
Memòria de l’activitat de l’entitat durant l’any anterior o durant el curs escolar anterior, mitjançant model
normalitzat Document Annex 3.
(No és necessari en cas de subvencions per al funcionament general o d’import inferior a 1.000€).
Certificat de dades bancàries (Annex 4) si no s’ha presentat anteriorment. Cal també presentar-lo si s’ha canviat el
comte corrent.
Dades bancàries, només en cas que l’entitat no hagi tingut domiciliat l’ingrés d’altres subvencions per part de
l’Ajuntament i sempre que no s’hagi patit cap modificació.
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4. DECLARACIÓ RESPONSABLE

La persona signant de la sol·licitud, la qual ostenta poders de representació suficients de l’entitat, declara responsablement
en nom de la mateixa el següent:
- Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i als documents que l’acompanyen són certes
- Que compleix i accepta la normativa general reguladora de les subvencions que atorga l’Ajuntament i tots els requisits
exigits a les Bases Específiques reguladores de la convocatòria per sol·licitar i obtenir aquestes subvencions
- Que reuneix els requisits necessaris per ostentar la condició d’entitat beneficiària
- Que no es troba incursa en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiària previstos a l’article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Que, en el seu cas, es compromet a complir les condicions imposades en l’atorgament de la subvenció
- Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes de l’Ajuntament de Tordera i d’altres ens
municipals i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre General de Subvencions
- Que la quantia de la subvenció sol·licitada, conjuntament amb altres fonts de finançament específiques del mateix
projecte, no supera el cost total del projecte
- Que ha sol·licitat o obtingut per a la mateixa finalitat les següents subvencions o ajuts
*Marqueu amb una X l’opció corresponent :
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Tordera i altres ens
municipals
Altres ens municipals
Generalitat de Catalunya
Administració de l’Estat
Altres ens públics
Diputació Provincial de Barcelona
Altres ens públics
Ens privats
Ens privats

Import
Import
Import
Import
Import
Import
Import

€
€
€
€
€
€
€

- Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Tordera la sol·licitud i obtenció en el futur d’altres subvencions o ajuts
per a la mateixa finalitat.
- Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que en cas de què se li
concedeixi subvenció aportarà la documentació acreditativa d’aquests extrems o que no està obligada a declarar a
(Marqueu amb una X l’opció corresponent):
l’Agència Tributària (AEAT)
la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
La declaració responsable de no estar obligada a declarar a l’AEAT i/o a la TGSS substitueix la presentació de les
corresponents certificacions positives. Així mateix, tampoc estan obligats a presentar les corresponents certificacions
aquells beneficiaris als quals se’ls concedeixi en aquesta convocatòria una subvenció l’import de la qual no superi els
3.000€ o si la subvenció està destinada a finançar projectes o programes d’acció social que es concedeixin a entitats sense
finalitats lucratives, així com a federacions, confederacions o agrupacions de les mateixes, en compliment del que estableix
l’article 24.4 i .7 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de
Subvencions.
Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la inexactitud, falsedat o omissió de
dades essencials en aquesta declaració responsable, o l’incompliment dels requisits exigibles d’acord amb la legislació vigent
per a l’obtenció de la subvenció, és motiu d’exclusió de la persona que realitza la sol·licitud de subvenció, com també motiu
de revocació i/o reintegrament de la subvenció en el cas que li sigui atorgada, sens perjudici de la possibilitat d’imposar les
sancions que corresponguin i d’exigir les responsabilitats de qualssevol tipus en què s’hagi pogut incórrer com a
conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.
Tordera,
de/d’
Signatura del representant legal,

de

Segell de l’entitat

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a
un fitxer per gestionar la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Tordera i podrà dirigir-se a l’OAC-Oficina d’Atenció al Ciutadà, Plaça de
l’Església 2, 08490 Tordera per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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