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MODEL GENERAL de sol·licitud de subvenció
Identificació de la subvenció
Data

Mes

Any

SUBVENCIONS ENTITATS MUNICIPALS

Dades del/de la sol·licitant
Nom de la institució, entitat

NIF

Adreça
Municipi

Correu electrònic

Font-rubí
Codi Postal

0

8

7

Telèfon (per estar localitzable)

3

Fax

6

Dades del/de la representant del sol·licitant
Nom del representant

NIF

Adreça
Municipi
Codi Postal

Correu electrònic
Telèfon (per estar localitzable)

Fax

Exposo
Que d'acord amb els criteris de distribució i convocatòria de subvencions vigent.

Sol·licito
Que concediu a l'entitat que represento una subvenció per a la realització de les activitats que es descriuen en el projecte adjunt.

Dades bancàries del destinatari de l'ajut
Titular
Banc o caixa:

Adreça:

Població:

CODI IBAN (24 dígits)
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Dades del/de la sol·licitant
Nom i cognoms del/de la declarant sotasignant/da

DNI

Declaro:
1. Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta són certes.
2. Que el/la sol·licitant no es troba inclòs en cap dels supòsits establerts a l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions per tenir la condició de beneficiari de subvenció.
3. Que es dóna autorització per tal que l’Ajuntament comprovi a través dels mitjans de què disposa, que el/la destinatari/a de la
subvenció no té deutes pendents amb l’Administració Local, la Seguretat Social i/o l’Agència Tributària.
4. Assumir totes les responsabilitats que puguin derivar-se de la realització de l’activitat objecte de la subvenció sol·licitada.
5. Compromís de fer-se càrrec de la despesa no subvencionada corresponent a l’activitat o projecte a subvencionar o de disposar
dels mitjans econòmics suficients per a fer-ho.
6. Que el/la sol·licitant accepta la subvenció en cas que li sigui atorgada.
7. Que s’autoritza l’Ajuntament de Font-rubí a la presa d’imatges per il·lustrar materials publicitaris o incloure-les, amb caràcter
gratuït, en reportatges en mitjans de comunicació i ser difoses en qualsevol mitjà.
8. Compromís d'aportar tota la documentació requerida a efectes de justificació de la subvenció concedida.
9. Comunicar qualsevol canvi dins la mateixa finalitat que es pugui produir en la destinació de la subvenció.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal les dades contingues a la present,
s’informa a la persona /entitat interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat del Registre
de documents de l’Ajuntament de Font-rubí, i que podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel.lació de
les seves dades en qualsevol moment.

Font-rubí,

de/d'

de

Segell de l'entitat i signatura

Documentació que cal adjuntar:

Còpia del DNI sol·licitant (si no està en poder de l'Ajuntament de Font-rubí)
Còpia del NIF de la entitat (si no està en poder de l'Ajuntament de Font-rubí)
Còpia Estatuts degudament actualitzats (si no està en poder de l'Ajuntament de Font-rubí)
Memòria de l'activitat per la qual es demana subvenció (ANNEX 1)
Pressupost de l'activitat (ANNEX 2)
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ANNEX 1.- MEMÒRIA DE L'ACTIVITAT PER LA QUAL SE SOL·LICITAT SUBVENCIÓ
1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

2. OBJECTIUS O RESULTATS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR

3. RELACIÓ D'ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES O PREVISTES
1. Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per la mateixa activitat a altres
Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions següents:
ENTITAT CONCEDENT

ACTIVITAT PER LA QUAL SE
SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ

IDENTIFICACIÓ DE LA
CONVOCATÒRIA

IMPORT

2. Que ES COMPROMET a comunicar a l’Ajuntament de Font-rubí, en el moment de la justificació de la
subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions per la mateixa
activitat.
3. Que ES COMPROMET a complir les condicions de la subvenció.

ANNEX 2.- PRESSUPOST PREVIST PER A L'ACTIVITAT A SUBVENCIONAR
1. PREVISIÓ D'INGRESOS
Recursos propis
Subvencions d'altres Administradcions públiques
Aportacions privades
Altres ingressos
TOTAL

IMPORT (€)

2. PREVISIÓ DE DESPESES
Personal (Persones integrades en l'estructura de l'entitat)
Contractació externa
Material
Despeses indirectes
Altres (consignar conceptes i imports separadament)
TOTAL

IMPORT (€)

DIFERÈNCIA entre INGRESSOS - DESPESES
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA (Import en euros)
Font-rubí,

de/d'

de

Signatura del/la sol·licitant o representant legal de l'entitat
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MODEL GENERAL de justificació de subvenció
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi convocatòria
Àrea/Àmbit
2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom o raó social
Domicili
Localitat
Persona de contacte
Telèfon/s
Correu electrònic

NIF
CP
Càrrec
Mòbil

3. RELACIÓ DE FACTURES PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ
Els justificants relacionats a continuació han servit per a l'objecte de la subvenció.
PROVEÏDOR

NÚMERO DE FACTURA

DATA
FACTURA

CONCEPTE

IMPORT (€)

1
2
3
4
5
6
TOTAL JUSTIFICAT

No s'ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat/inversió que es tracta, que
ENTITAT PÚBLICA O PRIVADA DE LA QUAL S'HA REBUT FINANÇAMENT

IMPORT (€)

1
2
3
4
TOTAL JUSTIFICAT
Font-rubí,

de/d'

de

Signatura del/la sol·licitant o representant legal de l'entitat
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