SOL·LICITUD I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PROMOCIÓ QUINQUENNALS
2019
1. DADES DE LA SUBVENCIÓ
Regidoria/Servei
Import sol·licitat
2. DADES DEL SOL·LICITANT
Entitat / Associació
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

Fax

3. DADES DEL REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms president

DNI

Adjunto la documentació següent:
Fotocòpia del DNI del/de la representant legal
Escriptura de constitució o Estatuts (*)
Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació
legal del/de la sol·licitant.
Fotocòpia del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (*)
Relació de despeses (ANNEX I) i justificants dels pagaments de les mateixes.
Autorització perquè l’Ajuntament sol·liciti a l’Agència Tributària de l’Administració de l’Estat i a la Tresoreria
General de la Seguretat Social el certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat
social (ANNEX II)
Declaració responsable (ANNEX III)
Factures originals i documentació acreditativa de pagament de cada despesa.
Dades bancàries per efectuar l’ingrés de la subvenció (ANNEX IV)

(*) No serà necessari presentar aquesta documentació, sempre que ja consti a l’arxiu municipal i no hagi estat modificada.

El/La sota signant declara sota la seva responsabilitat:
 Que l’import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació per a la qual fou
concedida, la qual ha estat realitzada amb compliment de totes les obligacions imposades en els
instruments reguladors de la seva concessió.
 Que els justificants (o els percentatges imputats a l’activitat subvencionada), inclosos en la relació
de despeses adjunta, no s’han fet servir ni es faran servir per a justificar cap altra subvenció.
 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses adjunta no s’ha inclòs l’IVA
deduïble.
 Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament d’Alcanar, conjuntament amb altres
específiques de finançament de l’actuació, no supera el cost total de la mateixa.

fonts

 Que l’entitat a la qual representa reuneix els requisits, per a ser beneficiària, previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.
 Que els documents originals que justifiquen la realització i el cost de l’activitat, es troben arxivats i a
disposició de l’Ajuntament d’Alcanar, i seran conservats per un període no inferior a 6 anys.

Alcanar,

de

de 2019

Signatura del president i segell

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la
persona/entitat interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament
d’Alcanar, i que podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment.

