Ajuntament de
Breda
SOL·LICITUD
de subvencions a entitats, associacions i col·lectius
per a l’any 2017
1.- Dades d’identificació de l’entitat, associació o col·lectiu
Nom de l’entitat, associació o col·lectiu
Adreça (Cr./Av./Pl. – CP – Municipi)
NIF
Número registre d’associacions

Número de socis

(Departament Justícia Generalitat de Catalunya)

Correu electrònic
Telèfon
WEB
2.- Dades d’identificació de la persona signant de la sol·licitud
Nom i cognoms
NIF
Càrrec a l’entitat
3.- Dades d’identificació de la persona de contacte per al seguiment de l’expedient
Nom i cognoms
Càrrec
Telèfon

Correu electrònic

4.- Declaració d’altres subvencions
No s’han sol·licitat altres ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat procedents d’altres
departaments, administracions o entitats públiques o privades.
S’han sol·licitat, per a la mateixa finalitat, els ajuts o subvencions que es detallen a continuació:
Institució, entitat o empresa

Import sol·licitat

Import concedit

% sobre el total del cost de l’activitat

TOTAL
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5.- Objecte de la sol·licitud
Títol de l’activitat
Període o data d’execució
Antiguitat de l’entitat (segons l’any d’inscripció en registre públic)
De nova creació o fins a 8 anys
De 9 a 17 anys
De 18 a 26 anys
De 27 a 35 anys
Més de 35 anys
Suport que s’ofereix a l’Ajuntament en la programació i organització de festes populars
Si participen en 1 activitat
Si participen en de 2 a 3 activitats
Si participen en de 4 a 5 activitats
Si participen en més de 5 activitats
Detall de les activitats:
Número de socis de l’entitat/associació
Menys de 50
De 50 a 100
De 101 a 250
De 251 a 500
Més de 500
Subvenció sol·licitada en relació amb el pressupost total de l'activitat/activitats
Fins al 80%
Del 49% al 60%
Del 21% al 40%
Fins al 20%
Mitjana del total de participants previstos
Fins a 25
De 26 a 50
De 51 a 100
De 101 a 150
Més de 150
Suport en espècies que l’entitat/associació ja rep de l’Ajuntament (cessió d’un local en exclusiva, cessió
d’horaris en espais polivalents, suport en infraestructures i material municipal ...)
Detall del suport rebut:
Suport que s’ofereix a altres entitats del municipi
Si participen en 1 activitat
Si participen en de 2 a 3 activitats
Si participen en de 4 a 5 activitats
Si participen en més de 5 activitats
Detall de les activitats:
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Descripció de l’activitat i/o projecte per la qual es sol·licita la subvenció:

Motivació del foment dels valors, la sostenibilitat, els hàbits de vida saludables i la promoció

6.- Pressupost / Finançament previst
Previsió d’ingressos

Euros (€)

Finançament propi
Finançament privat
Subvenció que es sol·licita a l’Ajuntament
TOTAL PREVISIÓ D’INGRESSOS
Previsió de despeses detallada per conceptes

Euros (€)

TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES

Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12 Fax 972 16 03 33 NIF P1703000H
www.breda.cat ajuntament@breda.cat

3

Ajuntament de
Breda
7.- Documentació complementària







Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
Escriptura de constitució o Estatuts.
Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
Certificat per acreditar la representació legal del/de la sol·licitant.
En cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al corresponent registre
oficial.
En les subvencions emmarcades al desenvolupament, les ONG hauran d’estar inscrites en els
registres públics corresponents.

L’esmentada documentació haurà d’anar signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia
degudament autenticada.
Si alguns d’aquests documents no han sofert variacions respecte convocatòries anteriors i ja estan
en possessió de l’Ajuntament, no caldrà aportar-los de nou. Qualssevol canvi o modificació haurà
de comunicar-se a l’Ajuntament mitjançant escrit presentat per registre d’entrada.
8.- Declaració
La persona signant SOL·LICITA una subvenció d’import i per al motiu especificats, assumeix totes les
responsabilitat que se’n puguin derivar i DECLARA:
-

-

-

-

Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la
previsió feta fins la data.
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 subvenció, es compromet a complir les condicions previstes en el cos de
la resolució o acord de concessió, el Reglament general de subvencions de l’Ajuntament de Breda, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual el Reglament de la Llei general de subvencions.
Que disposa de llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats
en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable si és el cas, així com tots els estats
comptables i registres específics que siguin exigits per a la resolució o acord de concessió, amb la
finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control (art. 14.1.f) de la llei
38/2003 general de subvencions.
Que comunicarà a l’Ajuntament de Breda l’obtenció de subvencions,a juts i ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades.
Que farà constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Breda en qualsevol acte,
publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció.
Que l’entitat es troba al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

, de de
Signatura de la persona sol·licitant i segell de l’entitat, associació o col·lectiu

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de
caràcter personal que faciliteu a través d’aquest formulari seran objecte de tractament i s’incorporaran a una base de dades que és
responsabilitat de l’Ajuntament de Breda, amb domicili a la plaça de la Vila, 9, de Breda.
La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud de la subvenció i mantenir la relació i la comunicació
administrativa entre el sol·licitant i l’Ajuntament de Breda.
Com a persona interessada poder accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’oposició, d’accés , de rectificació i de
cancel·lació dirigint un escrit a l’adreça assenyalada.
Emplenant la present sol·licitud s’entén que doneu el vostre consentiment per tractar les vostres dades personals en les condicions esmentades.
Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els termes establerts per la llei
esmentada.
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