Sol·licitud de subvenció – Model I
1. Dades identificatives de l’entitat
Nom de l’entitat:
NIF:

Núm. Registre d’Entitats:

Adreça:
Telèfon:

Codi postal i població:
Fax:

Adreça electrònica

2. Dades de la persona representant (signat de la sol·licitud)
Nom i cognoms:

NIF

Representació amb la que actua:
Adreça:

Codi postal i població

Telèfon

Adreça electrònica

3. Dades identificatives del projecte/programa/activitat objecte de la sol·licitud de subvenció
3.1 Projecte/programa/activitat
Nom
Descripció genèrica de l’activitat objecte de la sol·licitud de subvenció

3.2 Pressupost del projecte/programa/activitat
Cost total de les despeses
Quantitat que sol·licita

4. Documentació que s’adjunta
El/la sol·licitant haurà d’adjuntar la següent documentació:
- Programa de l’activitat a realitzar pel qual es sol·licita subvenció
- Pressupost total desglossat de l’activitat a realitzar pel qual es sol·licita subvenció
- Programació anual
- Difusió dels diversos actes
Us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Tiana amb la finalitat de dur a terme
d’adequada gestió de subvencions. El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb
la finalitat de que l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podeu exercir els vostres dret d’accés,
rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Tiana, Plaça de la Vila 1

5. Autoritzacions
El/la sol·licitant autoritza l’òrgan que concedeix la subvenció a obtenir de forma directa, mitjançant els certificats
telemàtics, l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i a ingressar
l’import de la subvenció al compte que s’indica a continuació.

6. Dades bancàries de/la sol·licitant

Titular del Compte
Nom de l’entitat (Banc o Caixa)
Adreça i població
Número c/c o llibreta
Entitat (4 dígits) / Oficina (4 dígits) / Control (2 dígits) / Número de compte (10 dígits)
Exemple: ES/00/0000/0000/00/0000000000

Us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Tiana amb la finalitat de dur a terme
d’adequada gestió de subvencions. El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb
la finalitat de que l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podeu exercir els vostres dret d’accés,
rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Tiana, Plaça de la Vila 1

8. Declaracions
La persona signant
SOL·LICITA:
Una subvenció en els termes especificats més amunt i
DECLARA:
Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponent a la realitat
Que, en el cas d’entitats i associacions, no han estat modificats els estatuts que
S’entreguen
Són en poder de l’Ajuntament
Que el/la sol·licitant no està incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions, de conformitat
amb l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
Que el/la sol·licitant està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social
Que en cas de concessió, el/la sol·licitant es compromet a complir les condicions de la subvenció, en els termes
establerts a la convocatòria i d’acord amb la normativa general de subvencions
Haver sol·licitat subvenció a altres administracions
SI
Generalitat
Diputació
Altres
I que la quantitat concedida ha estat de
NO
Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament les subvencions que pugui obtenir en el futur.
Tiana,

(Signatura)

de

de 20

(Segell de l’entitat)

IL·LMA. SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA AJUNTAMENT

Us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Tiana amb la finalitat de dur a terme
d’adequada gestió de subvencions. El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb
la finalitat de que l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podeu exercir els vostres dret d’accés,
rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Tiana, Plaça de la Vila 1

