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SOL·LICITANT:
Entitat:
Direcció

NIF / CIF
Telèfon

C. Postal

Població

DADES DE L'ASSOCIACIÓ:

E-mail

NOMBRE DE SOCIS:

President:
Secretari:
Tresorer:
Vocals

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, l'informem que les dades de caràcter personal i la informació facilitada per vostè seran incorporades i
tractades en un fitxer informatitzat del qual és responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és facilitar la gestió
administrativa que li és pròpia. Vostè podrà, en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir els
seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat mitjançant sol·licitud dirigida a aquest
Ajuntament.

REPRESENTANT LEGAL DEL SOL·LICITANT, EN QUALITAT DE:
Nom i Cognoms
Direcció

NIF / CIF
Telèfon

C. Postal

Població

E-mail

Per la present:
EM COMPROMET:
A desenvolupar les activitats que siguen objecte de subvenció i les obligacions que li
corresponen com a beneficiari/a, establides amb caràcter general en l'art. 14 de la
LGS (executar projecte, rendir els comptes justificatius de l'aplicació dels fons públics,
sotmetre's a actuacions de comprovació, presentar documentació requerida, declarar
altres subvencions sol·licitades o concedides, etc.).
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DECLARE (DECLARACIONS RESPONSABLES):
No està incurs en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari a què fa
referència l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions
No haver sol·licitat o obtingut altres subvencions, ajudes o ingressos per a la
mateixa finalitat, i en cas d'haver-les sol·licitat em compromet a comunicar les
ajudes concedides si escau, especificant l'entitat concedent i imports concedits
No tenir deutes pendents amb l'Ajuntament de Massanassa
Que l'entitat no té pendent de justificar cap subvenció anterior concedida per
l'Ajuntament de Massanassa.
Quan la subvenció sol·licitada siga inferior a 3.000 Euros, estar al corrent de
pagaments d'obligacions amb l'Agència Estatal Tributària i amb la Tresoreria General
de la Seguretat Social
Que dispose de la documentació acreditativa de les circumstàncies anteriors, la qual
posaré a la disposició de l'Ajuntament de Massanassa quan em siga requerida.
Que a través del present document,
Quan la subvenció sol·licitada siga superior a 3.000 Euros, se aportará: la documentación
acreditativa de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria y con la
seguridad social, salvo:
No es pot aportar el certificat d'estar al corrent amb la seguretat social atés que
excepcionalment, el beneficiari no està inscrit com a empresari dins del sistema de
la Seguretat Social, i que, en tot cas, no té pendent d'ingrés cap reclamació per
deutes ja vençudes amb la Seguretat Social
No s'aporta el certificat d'estar al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària
però s'autoritza a l'Ajuntament de Massanassa, per mitjà de la present, a obtindreho directament
Assumisc en nom propi [i solidàriament amb les altres persones que constitueixen la Junta
Directiva de l'entitat que represente,] qualsevol responsabilitat legal que poguera derivar-se
en ocasió de la realització, organització i/o celebració de les activitats promogudes per la
mateixa i subvencionades per l'Ajuntament de Massanassa, eximint expressament a
l'Ajuntament de Massanassa de qualsevol responsabilitat subsidiària que poguera ser-li
reclamada per tals activitats.
SOL·LICITE:
La concessió de la subvenció prevista nominativament en el pressupost de l'Ajuntament de
Massanassa per a les activitats detallades en la memòria de l'activitat que s'adjunta.
Signatura del sol·licitant, o representant
legal del sol·licitant:

Al SR ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MASSANASSA
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ANNEX 1: MEMÒRIA DE L'ACTIVITAT O PROJECTE A REALITZAR:
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE o ACTIVITAT A REALITZAR:

LLOC DE REALITZACIÓ I CALENDARI ORIENTATIU DE LES PRINCIPALS ACTUACIONS A
REALITZAR:

DESTINATARIS:

RECURSOS UTILITZATS:

OBJECTIUS PREVISTOS:

ACTIVITATS D'INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL A REALITZAR EN COL·LABORACIÓ AMB
L'AJUNTAMENT DE MASSANASSA

OBSERVACIONS
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ANNEX 2: MEMÒRIA ECONÒMICA o PRESSUPOST DE L'ACTIVITAT O PROJECTE A REALITZAR:
INGRESSOS

DESPESES

Quotes de soci

Despeses de personal

Loteries

Material específic

Activitats

Altres subministraments

Subvencions

Arrendaments:

Vendes

Primes d'assegurances

Uns altres

Llicències:
Assessoria
fiscal/comptable/jurídica
Altres professionals
Altres despeses diverses:

Total recursos

Total cost del projecte /
activitat realitzada

ANNEX 3: COMPTE BANCARI ON REALITZAR EL PAGAMENT
Titular
IBAN

BIC

(A Espanya consta de 24 posicions començant sempre per ÉS)

(Pot contenir 8 o 11 posicions)

En cas de no constar el segell i la
signatura
de
l'entitat
bancària,
s'acompanyarà
certificat
bancari
acreditatiu de la titularitat del compte.
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