Document 1 Sol.licitud
Sol.licitud de subvenció per projectes, activitats i
serveis estables d’utilitat pública i d’interès
social (període 2016-2019).

Registre General

Entrada núm. ...................................
Registreu-ho d’entrada i passeu-ho a
l’A.G.

Figueres,
Sollicitud de subvenció per a l’atorgament de subvencions adreçades a entitats per al
desenvolupament de projectes, activitats i serveis estables d’utilitat pública i d’interès
social pel periode 2016-2019
Illma. Sra.
, major d’edat, amb DNI núm.
, que visc al carrer/plaça
núm.
, pis
, porta
, de
(codi de població
) telèfon
, que actuo en nom propi
o en representació de
, amb DNI/NIF núm.
, amb domicili amb al carrer/plaça
núm.
, pis
, porta
, de
(codi de població
) telèfon
EXPOSO: Que d’acord amb la convocatòria i les bases específiques aprovades per
l’Ajuntament de Figueres per a l’atorgament de subvencions adreçades a entitats per al
desenvolupament de projectes, activitats i serveis estables d’utilitat pública i d’interès social pel
període 2016-2019.
SOLLICITO: Concòrrer en la convocatòria per a l’atorgament d’una subvenció econòmica per
finançar part del projecte/activitat/servei vinculat a l’àmbit temàtic següent:
Àmbit Temàtic
Cultura, Educació i Joventut
Esports
Benestar Socials
Acció Cívica
Documentació que es presenta adjunt a la sollicitud i que es detalla a les bases
Descripció de l’actuació/projecte/programa (document 2)
Pressupost general de l’entitat exercici 2015 (document 3)
Pressupost general de l’entitat exercici 2016 (document 4)
Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat financera* (document 5)
*Per a aquelles entitats que ja havíen signat un conveni regulador d’una subvenció només caldrà
presentar el document en cas que les dades bancàries hagin canviat.

Actualització de les dades del Registre Municipal d’Entitats (document 6)
Declaració del representant legal de l’entitat on consti el que la informació recollida a la
sollicitud s’ajusta a la realitat i que l’entitat es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social. (document 7)
Altres:
La persona que subscriu aquesta sol.licitud autoritza a rebre les notificacions electròniques
derivades d’aquesta sol.licitud via e-notum a l’adreça correu electrònic :
i avís al telèfon
mòbil :
La persona que subscriu aquesta sol.licitud declara sota la seva responsabilitat que
accepten les bases de la convocatòria per la qual sol.liciten l’ajut i que totes les dades
incorporades a la sol.licitud s’ajusten a la realitat.
Signatura,
Figueres,

de

de 2016

ILLUSTRÍSSIMA SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran
incorporades a un fitxer automatitzat per a ús exclusiu de l'Ajuntament de Figueres i només per a finalitats vinculades directament o indirectament
amb l'expedient, tràmit o gestió al qual es refereix aquest formulari. El responsable del Fitxer és l'Ajuntament de Figueres i podrà dirigir-se a
l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (omac), Avda. Salvador Dalí, 107, per exercir el seus drets d'accés, rectificació i cancellació de les seves
dades personals.

Document 2 Descripció de l’actuació/projecte/programa
Sol.licitud de subvenció per projectes, activitats i serveis estables d’utilitat pública i d’interès
social (període 2016-2019).

Entitat:
NIF/CIF
DESPESES

Objecte de l’entitat:
Nom de l’actuació/projecte/programa:
Descripció de l’actuació/projecte/programa:
•

Breu descripció:

•

Objectius

•

Repercussió ciutadana prevista:
o

Núm. participants

o

Núm. públic

•

Quantitat d’edicions anteriors

•

Dates de les edicions anteriors

Pressupost Programa -

€

INGRESSOS

€

Subvencions:
Generalitat
Diputació
Patrocinis
Altres
TOTAL (€)

Total (€)

(Els ingressos i les despeses han de ser iguals)

Quantitat sollicitada a l’Ajuntament:

€ (no es pot demanar més del 50% del pressupost)

Document 3 Pressupost general de l’entitat exercici 2015
Sol.licitud de subvenció per projectes, activitats i serveis estables d’utilitat pública i d’interès
social (període 2016-2019).
Nombre de socis de l’entitat:
1

Pressupost general 2015 de l’entitat :

DESPESES

€

INGRESSOS

€

Subvencions:
Generalitat
Diputació
Patrocinis
Altres
TOTAL (€)

Total (€)

(les despeses i els ingressos han de quadrar)

1

Cal fer-hi constar quotes, esponsors, subvencions , loteries de Nadal, en quant a ingressos.

Document 4 Pressupost general de l’entitat exercici 2016
Sol.licitud de subvenció per projectes, activitats i serveis estables d’utilitat pública i d’interès
social (període 2016-2019).
Nombre de socis de l’entitat:
1

Pressupost general 2016 de l’entitat :

DESPESES

€

INGRESSOS

€

Subvencions:
Generalitat
Diputació
Patrocinis
Altres
TOTAL (€)

Total (€)

(les despeses i els ingressos han de quadrar)

1

Cal fer-hi constar quotes, esponsors, subvencions , loteries de Nadal, en quant a ingressos.

AUTORITZACIÓ DEL MECANISME DE PAGAMENT MITJANÇANT ENTITAT FINANCERA
I. TERCER / CREDITOR / PROVEÏDOR
1.Cognoms i nom complert i /o denominació social complerta:

2. Dimensió del tercer:

3. Denominació abreviada i/o marca comercial i/o sigles identificatives

A
P
O
F
S

Autònom
PYME
Altres
Particular
Sense especificar

4. Codi d'identificació fiscal (NIF-NIE-CIF)

II. NÚMERO DE COMPTE CORRENT
Denominació de l'entitat financera:
Adreça de l'oficina de referència (vial, número, població, codi postal, telèfon, altres dades)
IBAN / CCC (24 dígits):
BIC / CODI SWIFT:

III. DOMICILIS
1- Adreça postal, a efectes de notificació i de contacte habitual:
(vial, denominació, número, quilòmetre, paratge, escala, bloc, pis, porta, codi postal, població, provincia)

2. Correu electrònic de contacte:
3. Telèfons de contacte:
4: Altres domicilis
Domicili social, domicili d'empresa, d'altres contactes:

IV. REPRESENTANTS, APODERATS I/O MANDATARIS
1. Cognoms i nom complerts i NIF:
2. Altres persones de contacte:

Amb aquesta declaració i comunicació manifestem la nostra decisió voluntària i expressa d’autoritzar que els pagaments que s’hagin de dur a terme
per part de l’administració local de l’Ajuntament de Figueres al nostre favor, s’efectuïn per transferència a través d’entitat financera d’acord amb
les dades que s’incorporen en aquest document. Aquestes dades es declaren expressament com a conformes i certes per poder realitzar
correctament aquest procediment. Aquesta autorització és vàlida per temps indefinit i a partir del mes posterior a la seva cumplimentació, i podrà
ser revocada i/o modificada pels autoritzants mitjançant un nou escrit adreçat i lliurat fefaentment a l’Ajuntament de Figueres. Els consentiments per
aquesta autorització i per a l’execució de totes autoritzacions per les operacions de pagament fetes a la seva empara, s’entendran atorgats amb la
signatura d’aquest document, en els termes acordats a la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de Serveis de Pagament, a la normativa que la
desenvolupa i en allò previst a la diversa normativa aplicable i vigent en cada moment.
Atès el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, les dades
personals que es fan constar en aquest document s’inclouran en els fitxers de bases de dades corresponents. Les dades personals tindran
caràcter confidencial i només seran tractades per l’Ajuntament de Figueres en funció de la seva naturalesa o cedides a tercers en els casos i en
les condicions previstes a la normativa.
En virtut del que disposen els articles 15 i següents de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal, en qualsevol moment el titular de les dades personals podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició.

Validació del servei

Data autorització: Figueres, 03/06/2016

(signatura i segell de l'Ajuntament)

(Signatura de la persona interessada o del representant i segell de l'entitat)

ILLUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE FIGUERES
AJUNTAMENT DE FIGUERES. CIF núm. P1707200J. Av. Salvador Dalí, 107, baix. 17600 Figueres. Tel. 972 032 200

AG. 104
MPR/rsb

REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS CIUTADANES
FITXA D’ACTUALITZACIÓ (ANY 2015)
1. Nom de l’entitat:
2. Seu social de l’entitat (domicili)
a Figueres:
nom del/de la responsable:
telèfon/s de contacte:
correu electrònic:
3. Persones que ocupen càrrecs directius, a Figueres:
- President/a:
- Secretari/a:
- Tresorer/a:
- Vocal:
- Vocal:

4. Nombre de socis de l’entitat a Figueres:
5. Principals activitats realitzades a Figueres (any 2014)
(Apartat de complimentació obligada i de justificació: cartells, programes...)
Activitat 1
Data:
Nom de l'activitat:
Nombre de participants:
S'adjunta cartell o documentació addicional

Si

No

Si

No

Activitat 2
Data:
Nom de l'activitat:
Nombre de participants:
S'adjunta cartell o documentació addicional

Activitat 3
Data:
Nom de l'activitat:
Nombre de participants:
S'adjunta cartell o documentació addicional

Si

No

6. Programació d’activitats per a 2015
1.
2.
3.

Figueres,

de

de 2015.

President/a:

Secretari/a:

.................
signatura/DNI

..................
signatura/DNI

Les entitats inscrites restaran obligades durant el mes de gener de cada any a notificar
al Registre les modificacions produïdes en les dades registrals i en especial els nous
pressupostos i programa d’ativitats. De no complir aquesta obligació, l’Ajuntament
podrà donar de baixa del registre l’entitat sense necessitat de més tràmits (Art. 183 del
Reglament Orgànic Municipal).
Es pot actualitzar les dades de l’entitat per diferents mitjans:
1. Fent arribar aquesta fitxa degudament complimentada al Departament d'Estadística
i Relacions Ciutadanes (Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà, Avinguda de Salvador
Dalí número 107, planta baixa). En complimentar-la, s'ha d'anotar els noms dels
càrrecs directius i el nombre de socis, adjuntant una memòria de les activitats
realitzades durant l'any 2012 i, si escau, el programa previst per a l'any 2013.
Important incloure un contacte per correu electrònic.
2. Enviar-lo junt amb els documents i annexos per fax al número 972 67 37 05 o
(escanejat) per correu electrònic a estadistica@figueres.org

Document 7 Declaració responsable
Sol.licitud de subvenció per projectes, activitats i serveis estables d’utilitat pública i d’interès
social (període 2016-2019).

El Sr./Sra.

com a representant legal de l’entitat

DECLARA:

 Que les dades contingudes en aquesta sollicitud i els documents que s'hi adjunten
corresponen a la realitat.
 Que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat
amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que es troba
al corrent de les obligacions de reintegrament de subvencions.
 Que en cas de concessió de la subvenció, es compromet a complir les condicions previstes
en les bases especifiques per a l’atorgament d’aquesta subvenció.
 Que comunicarà a l’ajuntament de Figueres l'obtenció de subvencions, ajuts i ingressos o
recursos que financin les activitats subvencionades.
 Que en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l’activitat subvencionada serà
impresa amb paper reciclat o ecològic i es consignarà la llegenda "amb el suport de
l'Ajuntament de Figueres", i el logotip del propi Ajuntament, d’acord amb els models tipogràfics
aprovats per la Corporació.
. Que l'entitat a la qual represento es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social. Autoritzo l'Ajuntament a demanar els certificats a emetre per l'Agència
Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social a fi i efecte
de comprovar la veracitat d'aquesta declaració
 Que tal i com consta a les bases especifiques de la subvenció, si les activitats
subvencionades són de caràcter educatiu i/o formatiu, un cop atorgat l’ajut, introduirà a
l’aplicació informàtica del Pla Estratègic Educatiu i Formatiu de Figueres
(http://www.figueres.cat/educa/),
la
informació
corresponent
a
les
actuacions/projectes/programes subvencionades.

Signatura,

Figueres,

de

de 2016

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LES OBLIGACIONS DE TRANSPARÈNCIA
En compliment de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern
aprovada pel Parlament de Catalunya el 29 de desembre del 2014, les entitats beneficiaries de
subvencions per un import superior a 10.000€ estan obligades a informar a l’Ajuntament de
Figueres les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració a l’efecte de fer-les
públiques.
Les retribucions a informar són les retribucions brutes anuals corresponents a l’any en que es
concedeix la subvenció o en el cas que encara no estiguin fixades, les de l’any fiscal anterior.
L’entitat ha d’informar de la relació de noms i càrrecs de llurs òrgans de direcció o
administració, la seva retribució que en cas que no n’hi hagi s’especificarà “sense retribució”, i
el concepte de la retribució si s’escau (per exemple dietes per assistència a consells).
L’incompliment d’aquesta obligació per part de l’entitat comportarà
subvenció per part de l’Ajuntament.

la no concessió de la

DECLARACIÓ RESPONSABLE

El/la Sr/a ..............................., amb DNI núm. ................................., en nom propi o, si escau,
en nom propi i de la persona física o jurídica que representa, als efectes que la entitat
................................................... pugui rebre subvencions de l’Ajuntament de Figueres per un
import superior a 10.000€ declara sota la seva responsabilitat que l’any ...... les retribucions
dels òrgans directius de l’entitat han estat les que es detallen a continuació:

RETRIBUCIONS DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ

NOM I COGNOMS

CÀRREC

Signatura,

Figueres,

de

de 2016

IMPORT RETRIBUCIÓ

CONCEPTE

