SUBV01

SUBVENCIÓ PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS D’ENTITATS I ASSOCIACIONS
SENSE ÀNIM DE LUCRE
SOL·LICITANT
Nom i cognoms o raó social

DNI/ NIE/ PASS. / NIF

Domicili (via)

Núm.

Municipi

Codi Postal

Escala

Pis

Porta

Telèfon

REPRESENTANT (si escau)
Nom i cognoms o raó social

DNI/ NIE/ PASS. / NIF

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ (Marqueu només un canal de notificació)

✘

Notificació electrònica
Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Si seleccioneu notificació electrònica rebreu un correu electrònic per accedir a la plataforma de notificació e-Notum,
mitjançant la qual, se us notificarà electrònicament qualsevol acte que es derivi d’aquest tràmit. Una vegada transcorreguts
els 10 dies establerts a l’article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà
com a rebutjada I a tots els efectes s'entendrà notificada.

Les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els professionals col·legiats, per als tràmits i actuacions que portin a
terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada i els qui representin un interessat que
estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració, així com els empleats de les administracions públiques per als
tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic estan obligats a relacionar-se a través de
mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

SOL·LICITO
Subvenció per a projectes i activitats culturals, de conformitat amb les bases reguladores i
2022
convocatòria que regeixen el procediment de concurrència competitiva per l’any ______,
corresponent a la/les línia/es o programa/es següent/s:
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Línia o Programa al que es concorre:
SUBVCULTURA-a Manteniment i viabilitat de les seus socials de les entitats
SUBVCULTURA-b Suport a activitats i programes culturals
SUBVCULTURA-c Imatgeria festiva popular
Nom del projecte pel que sol·licita la subvenció

Import sol·licitat

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro que l’entitat:
1.

Es troba inscrita en el Registre d’entitats municipal i de la Generalitat de Catalunya.

2.

Es compromet a desenvolupar el projecte o activitat indicat en aquesta sol·licitud.

3.

Es compromet a complir les condicions de la subvenció i de les seves bases reguladores.

4.

No incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari/ària de
subvencions recollides a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

5.

Està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i aportarà les certificacions en
vigor (en cas que la subvenció agregada per tots el programes siguin d’import superior als 3.000 euros).

6.

No és deutora de l’Administració per resolució de procedència de reintegrament

7.

Té contractada una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament
de les activitats subvencionables. Que cobreixi el risc de l’activitat davant de tercers amb uns capitals
mínims de 600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima o els imports establerts per la
normativa vigent. Als efectes d’aquesta disposició també es consideren tercers els propis participants i
d’altres intervinents (en els cas d’ús de centres educatius les sumes assegurades mínimes de 150.000
euros per víctima individual i de 1.200.000 euros per sinistre, que el Govern pot actualitzar
periòdicament).

8.

A la qual represento, per al mateix objecte ha sol·licitat/obtingut les subvencions següents:

Entitat que atorga

9.

Import sol·licitat

Import obtingut

En cas de rebre subvenció per a la mateixa finalitat en un futur, ho comunicarà a l’Ajuntament mitjançant
un certificació.

10. Comunicarà la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció de l’entitat a l’efecte de que
es facin públiques. Aquestes retribucions es detallen en documentació adjunta (només pel cas de les
persones jurídiques que rebin subvencions o ajuts per un import superior a 10.000€).

AUTORITZACIÓ
Autoritzo a l’Ajuntament de Ripollet, perquè pugui efectuar les consultes necessàries i
obtenir directament els certificats tributaris i de la seguretat social per acreditar estar al
corrent de les obligacions corresponents.
✘ SI
NO
En cas de no autoritzar s’haurà de presentar els certificats acreditatius abans de la resolució de
concessió.
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
Projecte i pressupost pel qual sol·licita la subvenció (SUBV02)
Documentació acreditativa de la representació, en el cas que el/la sol·licitant actuï en
nom d’una altre persona física o jurídica (model SUBV04)
Declaració responsable del grau de compliment dels criteris d’atorgament (Full
autoavaluació) (SUBVz)
Certificat de Titularitat compte bancari
Assegurança de responsabilitat civil, per cobrir els riscos derivats del desenvolupament
de les activitats subvencionades
Rebut de la prima conforme està al corrent de pagament.
En cas que hi participin menors d’edat en les activitats:
Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals del personal adscrit a
la seva entitat (obligatòria en el cas que en les activitats hi participin menors de edat)
(model SUBV03)
DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

Escriptura de constitució o estatuts de l’entitat vigents.
En cas d’associació o fundació de nova creació:
Certificat d’inscripció al Registre Oficial que correspongui.
Lloc

Data

Signatura

L’Ajuntament de Ripollet és responsable del tractament de les dades i
documents facilitats per les persones interessades i les tractarà seguint els
criteris següents:
Finalitat: registre de les instàncies presentades als efectes de iniciar el
procediment administratiu que correspongui.
Legitimació: consentiment de la persona interessada, excepte en tractaments del compliment d’interès o exercici de poders públics.
Destinataris: òrgan administratiu competent.
Conservació: Les dades personals proporcionades es mantindran en els sistemes de registre de dades de l'Ajuntament de Ripollet
en virtut de l'art. 6.1 RGPD, i fins que s’extingeixi la finalitat del seu tractament, o en els casos que es sol·liciti pel propi interessat
la supressió de les seves dades, les quals s'esborraran dels sistemes d'informació d'aquests ens.
Drets: podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades, així com retirar el consentiment, en qualsevol
moment davant de l'Ajuntament (Carrer Balmes 4, Ripollet) o per registre electrònic al web municipal www.ripollet.cat.
Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril, així com
amb llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
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