SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ANY 2016

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ENTITATS1

INSTÀNCIA

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Nom de l’entitat o grup
NIF

Adreça

Població

Telèfon

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT
Nom i Cognoms
DNI

Adreça

Població

Telèfon

EXPOSO
Que estic assabentat de la convocatòria de subvencions a entitats per a l’exercici 2016 i de les bases
reguladores que la regeixen.
Que compleixo els requisits establerts a les esmentades bases per ser beneficiari de subvencions de
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, i accepto, en tots els seus termes les bases que regeixen aquesta
convocatòria (publicades en el BOP de Girona núm. 126 del 4 de juliol de 2016).
I que SOL·LICITO, d'acord amb les bases i la convocatòria, que concediu a l'entitat que represento una
subvenció per a la realització de les activitats que es descriuen en el projecte adjunt.

DOCUMENTS QUE S'HI ADJUNTEN
En el cas de ser la primera vegada que es demana subvenció, d’acord amb aquestes bases:
a) Fotocòpia del DNI del/la sol·licitant i documentació que acrediti la representació que ostenta de l’entitat.
b) CIF de l’entitat.
c) Acta fundacional i estatuts de l’entitat.
d) Fitxa de proveïdor municipal amb les dades bancàries.
e) Comprovant que justifiqui que l’entitat disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.
f) Memòria explicativa del programa d’activitats anuals que l’entitat té previst dinamitzar durant l’exercici
corresponent. Caldrà detallar l’import total de la subvenció que es demana, les fonts de finançament i el
pressupost. En el cas d’existir diverses fonts de finançament la suma d’aquestes no pot superar el 100% del
cost total pressupostat per l’entitat.
En cas d’haver sol·licitat prèviament una subvenció, d’acord amb aquestes bases:
a) Fotocòpia del DNI del/la sol·licitant i documentació que acrediti la representació que ostenta de l’entitat.
b) Comprovant que justifiqui que l’entitat disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.
c) Memòria explicativa del programa d’activitats anuals, amb els requisits especificats al punt anterior.
d) Comprovant de la justificació de la Subvenció/subvencions atorgades en l’exercici anterior
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No s'hi han d'incloure els actes de Festa Major
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DECLARACIÓ
El sotasignat DECLARA de forma responsable que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els
documents que s’hi adjunten corresponen a la realitat i que

 Es declara de forma responsable que l'entitat no es troba en cap dels supòsits establerts a l'article 13 de




la Llei 38/2003, general de subvencions. Expressament es declara de forma responsable que l’entitat es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social. Així mateix, en cas que l’entitat
sigui proposada com a beneficiària d’una subvenció d’import igual o superior als 3.000,00 €, es
compromet a aportar, abans de la resolució de l’atorgament, els certificats que s’estableixen a l’article 18 i
22 del RD 887/2006, de 21 de juliol.
Es declara de forma responsable que l’entitat es troba al corrent de les obligacions de reintegrament de
subvencions.
Es compromet a fer constar en tota la publicitat i documentació que generi l’activitat subvencionada “AMB
LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ”.

 En cas de concessió de la subvenció, es compromet a complir les condicions previstes en la resolució


d’atorgament de la subvenció i de les bases reguladores.
Es compromet a declarar i comunicar a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà les subvencions obtingudes
per a la mateixa finalitat per la qual se sol·licita la subvenció, així com qualsevol altra aportació.

 Els ingressos previstos de l’activitat per a la qual se sol·licita subvenció no superen el seu cost.
 Es compromet a aportar els documents i les factures acreditatives de la despesa feta (original amb



devolució de l’original), dins els terminis que s’estableixin, i a justificar la subvenció, mitjançant la
complimentació del model normalitzat aprovat per l’Ajuntament.
Es compromet a comunicar a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà qualsevol modificació i/o alteració del
programa presentat.
Es compromet a reintegrar la subvenció rebuda si no es compleixen els requisits de justificació establerts
anteriorment.

La Bisbal d’Empordà ,

de

L’entitat o grup

de

El/la sol·licitant

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
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Previsió d'ingressos
Especifiqueu els recursos propis, les subvencions d'altres administracions, les aportacions dels associats, els
ingressos que generen les activitats...

Concepte

Import

Subvenció sol·licitada a l'Ajuntament de la Bisbal

Total
Previsió de despeses
Especifiqueu totes les despeses que generen les activitats i la pròpia entitat, material, contractacions,
personal, assegurances, manteniment...

Concepte

Import

Total
L'entitat es compromet a assumir el cost econòmic2 d'algun/s del/s seu/s socis en situació de fragilitat
econòmica:
NO
2

SÍ

Nre. socis

Quotes d'associat/da, despeses derivades de la participació en activitats...
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PROGRAMA D'ACTIVITATS PER REALITZAR DURANT L'ANY
Especifiqueu totes les dades. Recordeu que per a cada activitat en què es necessiti logística municipal caldrà
presentar una instància de sol·licitud de material.
Nom de l'activitat
Data/es de realització

Horari

Lloc de realització
Previsió d'infraestructura a sol·licitar:
Descripció de l'activitat i objectius

Nombre aprox. participants

Necessisats de neteja

Presència policial

Ingressos previstos

(A omplir només per entitats esportives)
Nre. d'equips
Nre. de jugadors

Material (UOM)

€ Despeses previstes

Nre. de categories

€

Nre. d'entrenadors

Nom de l'activitat
Data/es de realització

Horari

Lloc de realització
Previsió d'infraestructura a sol·licitar:
Descripció de l'activitat i objectius

Nombre aprox. participants

Necessisats de neteja

Presència policial

Ingressos previstos

(A omplir només per entitats esportives)
Nre. d'equips
Nre. de jugadors

Material (UOM)

€ Despeses previstes

Nre. de categories

€

Nre. d'entrenadors

Nom de l'activitat
Data/es de realització

Horari

Lloc de realització
Previsió d'infraestructura a sol·licitar:
Descripció de l'activitat i objectius

Nombre aprox. participants

Necessisats de neteja

Ingressos previstos

(A omplir només per entitats esportives)
Nre. d'equips
Nre. de jugadors
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Nre. de categories

Material (UOM)

€ Despeses previstes

€

Nre. d'entrenadors
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Nom de l'activitat
Data/es de realització

Horari

Lloc de realització
Previsió d'infraestructura a sol·licitar:
Descripció de l'activitat i objectius

Nombre aprox. participants

Necessisats de neteja

Presència policial

Ingressos previstos

(A omplir només per entitats esportives)
Nre. d'equips
Nre. de jugadors

Material (UOM)

€ Despeses previstes

Nre. de categories

€

Nre. d'entrenadors

Nom de l'activitat
Data/es de realització

Horari

Lloc de realització
Previsió d'infraestructura a sol·licitar:
Descripció de l'activitat i objectius

Nombre aprox. participants

Necessisats de neteja

Presència policial

Ingressos previstos

(A omplir només per entitats esportives)
Nre. d'equips
Nre. de jugadors

Nre. de categories

Material (UOM)

€ Despeses previstes

€

Nre. d'entrenadors

Altres consideracions a comentar:
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