MODEL S-1
AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT:
SUBVENCIÓ

SOL·LICITUD DE

En/Na ____________________________________________________________
com a (Indicar càrrec) _______________________________________________
de l'Entitat/Associació _______________________________________________
amb NIF. núm. _____________________________________________________
amb domicili social a ________________________________________________
_________________________________________________________________
Telèfon ____________, i inscrit al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant amb núm. _____
i al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. _______
EXPOSA
Que per tal de portar a terme:
El programa d’activitats per a l’any ____
El projecte ________________________________
L’activitat _________________________________ que s'adjunta i que importa un total de
___________________ euros.
SOL·LICITA
Que li sigui concedida una subvenció de ________________ euros.
Als efectes s'adjunta tota la documentació relacionada a l'annex I de les bases.
Així mateix declara sota la seva responsabilitat la certesa de les dades consignades i de
les que s'acompanyen en la documentació adjunta.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, ______ d __________________ de 20__
El/la representant,

IL·LM. SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE
L’INFANT.(Vàlida per a tot tipus de subvencions)

MODEL S-2
DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL MOMENT DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ
1. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ (Segons model adjunt)
2. PROGRAMA D'ACTIVITATS PREVISTES PER L'ANY ____
Ha de contenir com a mínim:
2.1. Programació de les activitats a realitzar al llarg de l'any.
2.2. Pressupostos amb indicació del finançament de les activitats.
2.3. Subvencions demanades a altres Institucions
3. FOTOCÒPIA DEL NIF DE L’ENTITAT
4. INDICACIÓ DEL NÚMERO DE SOCIS.
Certificació del secretari de l’Associació indicant el número de socis inscrits en l’any en
curs, s’haurà d’especificar la variació en relació a l’any anterior.

MODEL S-3
ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
En/Na ____________________________________________________________
com a (Indicar càrrec) _______________________________________________
de l'Entitat/Associació _______________________________________________
amb NIF. núm. _____________________________________________________
amb domicili social a ________________________________________________
_________________________________________________________________
Manifesta que per acord de la Junta de Govern en sessió de data _________________ li ha
estat concedida una subvenció per import de ______________________ euros en concepte de
__________________________________
Que l’esmentada subvenció va ser atorgada d’acord amb les bases específiques de
concessió de subvencions aprovada per la Junta de Govern en sessió de data _______
Que ACCEPTA la subvenció atorgada i, per tant, les condicions que s’estableixen a les
bases de concessió.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, ______ d __________________ de 20__
Signat

MODEL S-4
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ: MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT REALITZADA
ACTIVITAT REALITZADA:
DATES DE REALITZACIÓ ( Si es va realitzar durant el curs escolar s’indicarà el mes de
finalització):
LLOC DE REALITZACIÓ:
RESUM DE L’ACTIVITAT:
ALTRE DOCUMENTACIÓ QUE COMPLEMENTI LA MEMÒRIA:
OBJECTIUS ASSOLITS:
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, ______ d __________________ de 20__
Signat

MODEL S-5
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ: RELACIÓ DE FACTURES I DOCUMENTS DE VALOR
PROBATORI
En/Na ____________________________________________________________
com a (Indicar càrrec) _______________________________________________
de l'Entitat/Associació _______________________________________________
amb NIF. núm. _____________________________________________________
amb domicili social a ________________________________________________
_________________________________________________________________
Telèfon ____________, i inscrit al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb núm. _____
i al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. _______
DECLARA
Que són certes les dades que a continuació es detallen i que corresponen a la
subvenció rebuda de l'Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, l'any ____ que va
ser de _____________ euros
S'adjunten originals de les factures (o fotocòpies compulsades) per un import de
_____________________ euros
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, ______ d __________________ de 20__
Signatura,

MODEL S-6
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. SUBVENCIONS ATORGADES PER QUALSEVOL
ADMINISTRACIÓ O ENS PÚBLIC O PRIVAT
D. ________________________________________AMB NIF____________________
EN QUALITAT DE ________________DE LA ENTITAT_________________________
______________________AMB CIF_________________ I DOMICILI SOCIAL A ___
______________________________________________________________________
CERTIFICA:
Que la entitat _____________________________________________________per a la
activitat ____________________________________________________________ desenvolupada en
les dates _________________________________ ha sol·licitat les següents subvencions
(procedents de qualsevol Administració o Ens públic o privat, nacional o internacional):
Entitat a la que es va sol·licitar:
Finalitat per a la que es va sol·licitar Import sol·licitat:
D’aquestes han estat atorgades:
Entitat atorgant Finalitat per a la que es va atorgar I’import atorgat:
I, perquè així consti, signa aquest certificat.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, ______ d __________________ de 20__
Signatura:

MODEL S-7
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. DETALL D’INGRESSOS I DESPESES
INGRESSOS
QUOTES PRÒPIES DE L’ACTIVITAT
Matricules:
Mensualitats:
Altres aportacions:

IMPORT
....................
....................
....................

SUBV. DESTINADES A L’ACTIVITAT
De l’Ajunt. De Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
De la Diputació:
Del Consell Comarcal:
De la Generalitat:
Altres:

....................
....................
....................
....................
....................

ALTRES INGRESSOS PROPIS:

....................

TOTAL D’INGRESSOS:

....................

DESPESES
Detall de despeses
(especifiqueu cada concepte o activitat)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

IMPORT

TOTAL DESPESES:

....................

....................
....................
....................
....................
....................
....................

Balanç econòmic del programa/activitat subvencionat:
Superàvit: ................................. euros
Dèficit: ..................................... euros
% de les despeses totals què representa la subvenció de l’Ajuntament : ...............
El/la representant,
Signat:___________________ càrrec:_____________________________

MODEL S-8
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS
Dades del creditor / de la creditora
NIF :
Nom i cognoms:
Adreça:
Telèfon:
Codi postal:
Població:
Adreça electrònica:
Dades de la transferència
Denominació de l'entitat bancària o d'estalvi:
Codi entitat Oficina núm. DC Compte corrent o llibreta número:
Adreça:
Codi postal:
Població:
Sota la meva responsabilitat, declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent
o a la llibreta d'estalvis oberts a nom meu.
Localitat i data:
Signatura del creditor/creditora:

Autorització d’estat de les obligacions tributàries i quotes de la Seguretat Social
Dades Titular
Nom i cognoms

NIF/NIE

En representació de

NIF/CIF

Adreça
Població

Núm.
CP

Telèfon 1

Pis

Porta
Telèfon 2

Adreça electrònica (Accepto l’ús de l’adreça electrònica per rebre comunicacions informatives relacionades amb aquesta sol·licitud)

AUTORITZO, a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant a sol·licitar a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives al
compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social per comprovar el compliment
dels requisits exigits per a l’obtenció de la subvenció a les entitats en aquest exercici i en els
exercicis següents.
Signatura:

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, ____ de ______________ de 201_

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL -. Li comuniquem que les dades facilitades per vostè seran incorporades en un fitxer i tractades a fi
de gestionar de forma adient la seva sol·licitud i/o relació amb la nostra Entitat. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer,
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb domicili a 43891 Vandellòs (Tarragona), Plaça Ajuntament, 6. Posem al seu coneixement el
dret que l’assisteix d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades que consten en el esmentat fitxer, en els termes establerts a la
legislació vigent.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom o raó social: .................................................................................
Nom i cognoms de qui subscriu: .........................................................
En qualitat de: .......................................................................................

NIF: ...................................
DNI: ...................................

DECLARA sota la seva responsabilitat:
1. Que l'entitat a la qual representa reuneix els requisits per a ser beneficiari/ai previstos en
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de Novembre, General de Subvencions, i que són els
següents:
a. No haver estat condemnada mitjançant sentencia ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d'obtenir subvencions o ajut públics.
b. No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en
qualsevol procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a intervenció
judicial o haver estat inhabilitada d'acord a la Llei Concursa! sense que hagi finalitzat el
període d'inhabilitació fixat a la sentencia de qualificació del concurs.
c. No haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarades culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
d. No trobar-se la persona física, els/les administradors/es de les societats mercantils o
aquells que tinguin la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun deis
supòsits de la Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats deis membres del govern
de la nació i dels alts càrrecs de l'Administració de General de l'Estat, de la Llei
53/1984, de 26 de desembre , d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, o tractar-se de qualsevol deis càrrecs electes regulats a la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes
establerts a la mateixa o a la normativa automàtica que reguli aquestes matèries.
e. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributaries o davant la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini
reglamentàriament.
f. No tenir la residencia fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a
paradís fiscal.
g. Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament.
h. No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributaria.
i. Si es tracta d'una de les agrupacions previstes a l'article 11.3 Llei 38/2003 General de
Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en els
supòsits relacionats a les lletres de I' a) a I' h).
j. Si es tracta d'una associació, no trobar-se sotmesa en les causes de prohibició
previstes als apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del Dret d'Associació .
k. Si es tracta d'una associació, que no s'ha suspès el procediment administratiu
d'inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del disposat en
l'article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma , en virtut de
la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.

2. Que l'entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol activitat , a
altres àrees de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l’lnfant, o per la mateixa activitat
a altres Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions següents:
Entitat que concedeix

Activitat subvencionada

Convocatòria

Import

3. Que es compromet a comunicar a l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'lnfant, en el

moment de la justificació de la subvenció atorgada en el marc d'aquesta convocatòria,
l'obtenció d'altres subvencions perla mateixa activitat.

4. Que es compromet a complir les condicions de la subvenció.
I, perquè així consti, signo aquesta declaració.
................................................................., a ........ de ............................................. de 20.......
Signatura del sol·licitant o representant legal, i segell:

