Sol·licitud d'atorgament de subvenció a Entitats
Dades del sol·licitant,
Nom / Raó Social

DNI/NIE/CIF/Passaport

Dades de la persona representant (si s’escau)
Nom

DNI/NIE/CIF/Passaport

Dades a efectes de notificació ( del sol·licitant o representant si s’escau )
Domicili
Població
Codi Postal

Telèfons

e-mail

Vull rebre les notificacions relacionades amb aquest tràmit únicament per mitjans electrònics, en exercici
del dret que em reconeix l’article 41.1 de la llei 39/2015.
Objecte de la sol·licitud i prevenció de finançament i d’execució:
Descripció de l’acció (Breu explicació de l’acció, adjuntar memòria a part, si cal).

Pressupost de l’acció subvencionable

€

Previsió de finançament
Recursos propis
Subvenció que es demana a l’Ajuntament
Altres subvencions
Ingressos que generi l’acció
Altres aportacions
Cost total de l’acció
Data prevista d’inici de l’acció
Durada aproximada de la seva execució
Execució per fases
La seva execució està relacionada amb alguna acció subvencionada
prèviament per l’Ajuntament
Sol·licitud
Línia d’ajut a la qual s’acull:
Esports
Cultura
Joventut

*

Festes

Indicar nombre de joves:

Benestar

Import

Educació

Si

€
€
€
€
€
€
Mesos
Mesos
No

Si

No

Cooperació

Altres

(*) En cas d’acollir-se a la línia d’activitats juvenils, indicar nombre de joves socis de l’entitat

Documentació que acompanya
Documentació tècnica específica per a l’ajut
Còpia de la targeta d’identificació fiscal (únicament en cas d’entitats sense afany de lucre)
Còpia del DNI del signant de la petició (únicament en cas d’entitats sense afany de lucre i persones físiques)
Pressupost detallat de l’activitat sol·licitada
Annex 1: per ajuts d’activitats esportives
Altres:

Homenatge a la Vellesa, 6

25250 Bellpuig

Tel.973 320 408

www.bellpuig.cat

Declaració responsable
DECLARO, sota la meva responsabilitat,
- Que les dades indicades són certes, que compleixo amb tots els requisits exigits en la normativa vigent per
accedir al reconeixement del dret per tal de dur a terme l’actuació esmentada, que disposo de la documentació
que així ho acredita i que em comprometo a mantenir el seu compliment durant la vigència d’aquest
reconeixement, i que la documentació presentada en suport electrònic coincideix amb la de suport paper.
- Que estic obligat/ada a comunicar a l’Ajuntament de Bellpuig qualsevol variació que pogués produir-se d’ara
endavant i a facilitar tota la informació que em sigui requerida, d’acord amb la normativa vigent.
- Que l’entitat que represento no està inclosa en cap dels supòsits a què es refereix l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que són certes totes i cadascuna de les dades
contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi acompanyen. Em comprometo a què, en cas de
concessió de la subvenció, es compliran les condicions i obligacions que es contenen a les bases de la
convocatòria, així com les obligacions que determina la normativa de subvencions.
- Que l’entitat que legalment represento es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, i a aquest efecte i per tant, autoritzo a l’Ajuntament de Bellpuig a fer les consultes necessàries amb
l’Agència Estatal d’Administració tributària, amb l’Agència Tributària de Catalunya i amb la Seguretat Social
a comprovar aquestes dades amb els organismes competents,
O bé,

No autoritzo l’Ajuntament de Bellpuig a fer les consultes necessàries amb l’Agència Estatal
d’Administració tributària, amb l’Agència Tributària de Catalunya i amb la Seguretat Social a comprovar
aquestes dades amb els organismes competents, i per tant, aporto el certificat corresponent.

- Que l’entitat que represento no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències fermes,
condemnatòries en contra de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
- Declaració responsable de que tot el personal de l'entitat compleix la Llei Orgànica 1/1996 de Protecció
jurídica del menor i, en el seu cas, de la Llei 45/2015 de Voluntariat.
Tot el personal (inclòs el voluntari) de l'entitat que considerant el lloc de treball que ocupa, implica contacte
habitual amb menors o que per ubicació, funcions i/o tasques especifiques, es pot considerar afectat per la
potencial accessibilitat a relacionar-se amb menors, compleix l’establert a l’article 13.5 de la Llei Orgànica
1/1996 i de l’article 8.4 de la Llei 45/2015 de no haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, acusament sexual, exhibicionisme i
provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta de sers humans.
El sotasignat, en nom propi/en la representació que manifesta actuar, a la vista de la documentació
que s’adjunta, demana li sigui atorgat un ajut dins de la línia/programa que s’ha indicat.

Bellpuig, a

Homenatge a la Vellesa, 6

Signatura

25250 Bellpuig

Tel.973 320 408

www.bellpuig.cat

