AJUNTAMENT DE BALSARENY

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PERSONES FÍSIQUES
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms:

DNI:

Domicili:

Municipi:

Telèfon  :
CONVOCATÒRIA:

Telèfon mòbil  :
MODALITAT GENÈRICA:

E-mail @ :
1a. convocatòria

2a. convocatòria

MODALITAT PER A INFANTS AMB RISC D’EXCLUSIÓ:

1a. convocatòria

2a. convocatòria

(Marcar la convocatòria per a la qual es presenta la sol·licitud)
IMPORT SOL·LICITAT: ........................................................ €

IMPORT TOTAL ACTIVITAT: .............................................. €

CONCEPTE: ....................................................................................................................................................................................

DADES DE LA/ES PERSONA/ES BENEFICIÀRIA/ES
Nom i cognoms:

DNI:

Nom i cognoms:

DNI:

Nom i cognoms:

DNI:

ADJUNTO LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT (Marqueu el que correspongui)
DNI sol·licitant i/o de la persona beneficiària
Certificat acreditatiu dels Serveis Socials Municipals, si escau
Justificació d’ingressos familiars o declaració jurada d’ingressos de la unitat de convivència, si escau
Memòria de l’activitat per la qual es demana la subvenció (ANNEX 1)
x Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb l’art. 13 LGS 38/2003 (ANNEX 2)
Declaració responsable (ANNEX 3)

Signatura de la persona sol·licitant

Balsareny, ......... de .................................. de ...........

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que l es vostres dades seran incloses al fitxer denominat “XISSAP”,
del qual és responsable la Regidoria de Serveis Socials d’aquest ajuntament, amb la finalitat de les gestions i notificacions administratives pertinents a la vostra sol·licitud, i que les vostres dades
no seran cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una llei; a més, seran objecte de tractament pel temps necessari per a la resolució de la vostra sol·licitud. Per exercir el
dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigiu-vos al Registre General de l’Ajuntament, a la Plaça de l’Ajuntament, 2 de Balsareny, tot adjuntant còpia del vostre DNI o document
identificatiu.

AJUNTAMENT DE BALSARENY

ANNEX 1
MEMÒRIA
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Regidoria/Servei:

2. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms:

NIF:

Domicili:

Municipi:

Telèfon  :

Telèfon mòbil  :

E-mail @ :

3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

4. OBJECTIUS O RESULTAS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR:

Signatura de la persona sol·licitant

Balsareny, ......... de .................................. de 20.......

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que l es vostres dades seran incloses al fitxer denominat “XISSAP”,
del qual és responsable la Regidoria de Serveis Socials d’aquest ajuntament, amb la finalitat de les gestions i notificacions administratives pertinents a la vostra sol·licitud, i que les vostres dades
no seran cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una llei; a més, seran objecte de tractament pel temps necessari per a la resolució de la vostra sol·licitud. Per exercir el
dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigiu-vos al Registre General de l’Ajuntament, a la Plaça de l’Ajuntament, 2 de Balsareny, tot adjuntant còpia del vostre DNI o document
identificatiu.
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ANNEX 2
PRESSUPOST PREVIST PER A L’ACTIVITAT PER A LA QUAL ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Regidoria/Servei:

2. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms:

NIF:

Domicili:

Municipi:

Telèfon  :

Telèfon mòbil  :

E-mail @ :

3. PREVISIÓ D’INGRESSOS

IMPORT (€)

Recursos propis: .................................................................................................
Subvenció Ajuntament de Balsareny: ..................................................................
Subvencions d’altres Administracions Públiques: ...............................................
Aportacions privades: ..........................................................................................
Altres ingressos: ..................................................................................................

0,00 €

TOTAL*:

4. PREVISIÓ DE DESPESES

IMPORT (€)

Material: .............................................................................................................
Contractació externa: ..........................................................................................
Despeses amb recursos propis: ........................................................................
indirectes:
Altres
(especificar) : ...........................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................................
TOTAL*:

0,00 €

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA (Import en euros):

* L’import d’ingressos i despeses ha de quadrar
Signatura sol·licitant,

Balsareny, ......... de .................................. de 20.......

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que l es vostres dades seran incloses al fitxer denominat “XISSAP”,
del qual és responsable la Regidoria de Serveis Socials d’aquest ajuntament, amb la finalitat de les gestions i notificacions administratives pertinents a la vostra sol·licitud, i que les vostres dades
no seran cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una llei; a més, seran objecte de tractament pel temps necessari per a la resolució de la vostra sol·licitud. Per exercir el
dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigiu-vos al Registre General de l’Ajuntament, a la Plaça de l’Ajuntament, 2 de Balsareny, tot adjuntant còpia del vostre DNI o document
identificatiu.
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ANNEX 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Nom i cognoms:

NIF:

Domicili:

Municipi:

DECLARA sota la seva responsabilitat :
1. Que reuneix els requisits, per a ser beneficiari/ària, previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de
18 de novembre, General de Subvencions, i que són els següents:
a) No haver estat condemnat/da mitjançant sentència 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 declarat/da insolvent en qualsevol
procediment, haver-se declarat/da en concurs, estar subjecte/a a intervenció judicial o haver
estat inhabilitat/da d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació
fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarat/da culpable, a la resolució
ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
d) No trobar-se en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels
conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General
de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de
les Administracions Publiques, o tractar-se de qualsevol dels 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 autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.
f) Trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.
g) No haver estat sancionat/da mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.

2. Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i
segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que l es vostres dades seran incloses al fitxer denominat “XISSAP”,
del qual és responsable la Regidoria de Serveis Socials d’aquest ajuntament, amb la finalitat de les gestions i notificacions administratives pertinents a la vostra sol·licitud, i que les vostres dades
no seran cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una llei; a més, seran objecte de tractament pel temps necessari per a la resolució de la vostra sol·licitud. Per exercir el
dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigiu-vos al Registre General de l’Ajuntament, a la Plaça de l’Ajuntament, 2 de Balsareny, tot adjuntant còpia del vostre DNI o document
identificatiu.

AJUNTAMENT DE BALSARENY

3. Que ha sol·licitat o preveu sol·licitar, pels mateixos conceptes a altres Administracions Públiques
o entitats privades, les subvencions següents:
ENTITAT CONCEDENT

ACTIVITAT PER LA QUAL
ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ

IDENTIFICACIÓ DE
LA CONVOCATÒRIA

IMPORT

4. Que ES COMPROMET a comunicar a l’Ajuntament de Balsareny, 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.
5. Que ES COMPROMET a complir les condicions de la subvenció.

I, perquè així consti, signo la present en Balsareny, a ......... de .................................. de ..................

(Signatura del sol·licitant o representant legal)

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que l es vostres dades seran incloses al fitxer denominat “XISSAP”,
del qual és responsable la Regidoria de Serveis Socials d’aquest ajuntament, amb la finalitat de les gestions i notificacions administratives pertinents a la vostra sol·licitud, i que les vostres dades
no seran cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una llei; a més, seran objecte de tractament pel temps necessari per a la resolució de la vostra sol·licitud. Per exercir el
dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigiu-vos al Registre General de l’Ajuntament, a la Plaça de l’Ajuntament, 2 de Balsareny, tot adjuntant còpia del vostre DNI o document
identificatiu.

AJUNTAMENT DE BALSARENY

INFORMACIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD I LA JUSTIFICACIÓ DE
SUBVENCIONS CULTURALS/ESPORTIVES
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS
EN QUANT A ENTITATS:
Les sol·licituds han de ser telemàtiques i festes pel representant legal de l’entitat,
(Si és necessari, es pot sol·licitar l’assistència per a la presentació de la sol·licitud al personal de l’Ajuntament
concretant dia i hora)

CAL TENIR EN COMPTE:



Si és el primer cop que es sol·licita una subvenció (o s’ha canviat alguns dels documents
exigits) cal aportar:
o
o
o



CIF de l’entitat
DNI del representant legal
Estatuts de l’Entitat

Si la sol·licitud la fa una persona diferent al representant legal, cal aportar un certificat que
acrediti la representació legal de la persona que fa la sol·licitud.

EN QUANT A PERSONES FÍSIQUES:
Les persones físiques, haurien de presentar la sol·licitud, preferiblement de manera telemàtica, no
obstant això, es poden presentar físicament a les oficines de l’Ajuntament.
CAL TENIR EN COMPTE:





L’esportista ha de tenir llicència federativa o autorització per practicar l’esport
L’activitat a subvencionar ha de ser sense ànim de lucre i ha de ser una competició, campionat,
festival... reconeguda per la federació corresponent.
En el cas d’infants (d’entre 3 i 14 anys) en risc d’exclusió social: Cal sol·licitar primer als
Serveis Socials de l’Ajuntament un certificat acreditatiu del risc d’exclusió aportant una
declaració jurada dels ingressos de la unitat familiar.

EN TOTS DOS CASOS:



Cal presentar un pressupost d’ingressos i despeses en què el total sigui el mateix en tots dos i
ha de correspondre al projecte o activitat per a la qual es demana la subvenció.
(A tenir en compte que es pot posar com a ingrés la quantitat sol·licitada a l’Ajuntament com a subvenció)



Si la quantitat sol·licitada com a subvenció sobrepassa el 50% del pressupost de l’activitat cal
justificar fonamentadament els motius pel qual es passa d’aquest percentatge.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que l es vostres dades seran incloses al fitxer denominat “XISSAP”,
del qual és responsable la Regidoria de Serveis Socials d’aquest ajuntament, amb la finalitat de les gestions i notificacions administratives pertinents a la vostra sol·licitud, i que les vostres dades
no seran cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una llei; a més, seran objecte de tractament pel temps necessari per a la resolució de la vostra sol·licitud. Per exercir el
dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigiu-vos al Registre General de l’Ajuntament, a la Plaça de l’Ajuntament, 2 de Balsareny, tot adjuntant còpia del vostre DNI o document
identificatiu.
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JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
Cal especificar si l’activitat/projecte s’ha ajustat al pressupost presentat a la sol·licitud,
relacionar, un per un, els documents presentats per a la justificació i presentar-ne còpia.

CAL TENIR EN COMPTE:






Cal justificar el 100% del pressupost presentat a la sol·licitud i no només la quantitat concedida.
El documents que s’admeten per a la justificació han de ser de l’any en curs i seran factures,
minutes, rebuts o altres documents amb eficàcia administrativa.
Caldrà aportar justificació que en els materials de difusió i publicitat realitzats per a l’activitat hi
consta el suport de l’Ajuntament de Balsareny.
EN CAP CAS ES CONSIDERARAN DESPESES SUBVENCIONABLES:
o Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els
impostos sobre la renda.
o Les despeses d'inversió, incloses les adquisicions de béns mobles.
o Les despeses de desplaçament individual, dietes personals, tabac, begudes, banquets,
aperitius i material o roba d’ús personal que quedi en propietat de l’usuari.
o

Multes i sancions

o Per a justificar les despeses d’aliments, begudes o material que es consumeixin o es facin
servir durant l’activitat programada caldrà aportar un certificat signat pel secretari i el
president de l’entitat acreditatiu d’aquesta condició.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que l es vostres dades seran incloses al fitxer denominat “XISSAP”,
del qual és responsable la Regidoria de Serveis Socials d’aquest ajuntament, amb la finalitat de les gestions i notificacions administratives pertinents a la vostra sol·licitud, i que les vostres dades
no seran cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una llei; a més, seran objecte de tractament pel temps necessari per a la resolució de la vostra sol·licitud. Per exercir el
dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigiu-vos al Registre General de l’Ajuntament, a la Plaça de l’Ajuntament, 2 de Balsareny, tot adjuntant còpia del vostre DNI o document
identificatiu.

