ANNEX I: Model de sol·licitud

SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS DE XILXES

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

I.- DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i cognoms:
D.N.I.:
Domicili:

Telèfon

En representació de
II.- DADES DE L’ENTITAT

Denominació completa de l’Entitat:
Domicili social. Adreça:
C. P. i Localitat:
C.I.F. nº

Telèfons:
N.º Registre Municipal d’Associacions Veïnals:

Adreça postal (per a la recepció d’informació i documentació)
Correu electrònic:
DADES BANCÀRIES. Banc o Caixa:
Direcció:

Sucursal:
C. P. i Localitat:

N.º de Compte:

SOL·LICITA concórrer a la convocatòria de subvencions a entitats culturals de Xilxes en
l’exercici 2017, regulada per les Bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 30 de març
de 2017, que declara conèixer i accepta en tots els termes, per al desenvolupament dels
projectes i per les quanties que s’indiquen a continuació:
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DENOMINACIÓ DELS PROJECTES PER ALS QUE SOL·LICITA
SUBVENCIÓ

COST DE CADA
PROJECTE

SUBVENCIÓ
SOL·LICITADA

FINANÇAMENT DE
L’ENTITAT

COST TOTAL

SUBVENCIÓ
TOTAL

FINANÇAMENT
TOTAL

Per mitjà de la present, i de conformitat amb el que estableix l'art. 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13
de desembre, de protecció de dades amb caràcter personal, AUTORITZA a l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social a cedir les dades sobre
compliment d'obligacions tributàries i de seguretat social a què fa referència aquesta convocatòria.

III.- DOCUMENTS QUE ACOMPANYA PER A DONAR COMPLIMENT A L’EXIGIT EN
L’ARTICLE 11 D’AQUESTA CONVOCATÒRIA:
a) Fotocòpia compulsada dels estatuts actualitzats de l’entitat i del document que acredite la
seua inscripció en el corresponent Registre administratiu.
b) Fotocòpia compulsada de la Targeta d’Identificació Fiscal.
c) Fotocòpia compulsada del D.N.I. del sol·licitant i document que acredite la representació
legal conforme al model que figura a l’Annex II.
d) Certificació bancària actualitzada sobre la titularitat del compteen què s’ha d’ingressar la
subvenció.
e) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i de
seguretat social conforme al model que figura a l’Annex III.
f) Declaració responsable de no estar sotmés a les prohibicions de l'article 13 de la Llei
general de subvencions i de compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions
d'acord amb el model que figura en l'annex IV.
g) Programa dels actes per a les quals se sol·licita subvenció, que haurà d'ajustar-se al que
preveu l'article 4 d'aquesta convocatòria, i d'acord amb el model que figura a l'annex V de la
present Convocatòria.
h) Altres documents que s’estimen oportuns.
En els supòsits d'impossibilitat material d'obtenir el document, l'òrgan competent podrà
requerir al sol·licitant la presentació o, si no n'hi ha, l'acreditació per altres mitjans dels
requisits a què es refereix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de
resolució.
Així mateix DECLARA que totes les dades que figuren en aquest imprès són correctes i
totalment certes.
En Xilxes, a ...... de..................................... de 2017
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ANNEX II

DOCUMENT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ LEGAL DEL/LA SOL·LICITANT

EN/NA. …...................................................amb D.N.I..................... i amb
en.................................................,
en
qualitat
de
….....................de
denominada.....................

domicili
l’entitat

DECLARA

Que aquesta entitat ha designat a EN/NA:..........................................amb el càrrec
de...................... en la Junta Directiva d’aquesta entitat, como a representant de la mateixa
per gestionar la sol·licitud de subvenció de la convocatòria de subvencions a entitats culturals
de Xilxes (any 2017) de l’Ajuntament de Xilxes.

Y perquè així conste als efectes oportuns, s’expedeix la present ACREDITACIÓ, en Xilxes, a
…...… de ……………............de 2017.

Signatura del/la declarant

Signat: ……………………………..

Vist i Plau
El/la President/a

Signat: .................................

Ajuntament de Xilxes
Plaça d’Espanya nº 5, Xilxes. 12592 Castelló. Tfno. 964 590 002. Fax: 964 590 425

ANNEX III
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE
SEGURETAT SOCIAL.

EN/NA. …...................................................amb D.N.I..................... i amb
en.................................................,
en
qualitat
de
….....................de
denominada.....................

domicili
l’entitat

DECLARA:
Primer: Que aquesta entitat està al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries i de la Seguretat Social, i no està sotmés a les prohibicions per a obtindre
l’esmentada condició, que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
Segon: Que autoritza a l'Ajuntament de Xilxes per sol·licitar de l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària i de la Seguretat Social les dades relatives al compliment de les
obligacions fiscals i davant de la Seguretat Social de l'entitat sol·licitant de la subvenció,
necessaris per a comprovar el compliment dels requisits establerts per obtindre-la, percebre i
mantindre-la.
I perquè així conste als efectes oportuns, s'expedeix la present DECLARACIÓ, en substitució
de la presentació dels documents acreditatius de les obligacions referides, en Xilxes, a
......de ................................ de 2017

Signatura del/la declarant

Signat: ……………………………..

Vist i Plau
El/la President/a

Signat: .................................
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ANNEX IV

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR SOTMÉS A LES PROHIBICIONS DE
L’ARTICLE INCURSO EN LAS PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 13 DE LA LLEI
GENERAL DE SUBVENCIONS I DE COMPLIMENT D'OBLIGACIONS POR
REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS.
EN/NA. …...................................................amb D.N.I..................... i amb
en.................................................,
en
qualitat
de
….....................de
denominada.....................

domicili
l’entitat

DECLARA
Que aquesta entitat no està sotmesa a cap de les prohibicions previstes en l'article 13 de la
Llei general de subvencions i no té pendent cap actuació relacionada amb el compliment
d'obligacions per reintegrament de subvencions.

I perquè així conste als efectes oportuns, d’acord amb la convocatòria, s'expedeix la present
DECLARACIÓ en Xilxes, a ...... de ................................... de 2017.

Signatura del/la declarant

Signat: ……………………………..

Vist i Plau
El/la President/a

Signat: .................................
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ANNEX V

PROJECTE PER AL QUAL ES COL·LICITA LA SUBVENCIÓ
CONVOCATÒRIA:
Entitat/Associació

Antecedents
(Si els hagués, si forma part d'un projecte de llarga durada, si té continuïtat amb altres
desenvolupats en anys anteriors, si forma part d'un pla general d'activitats, etc.)

Objectius

Localització de l’activitat
(Localitat i dependències o instal·lacions a utilitzar).

Període o dates de celebració de les activitats
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Relació d’activitats programades
RELACIÓ D’ACTIVITATS
Descripció

Data

Període

Cost

Recursos financers
(Indicar la procedència dels mitjans econòmics que es posen en funcionament per fer possible la
realització del projecte: aportacions dels participants, aportació de l'entitat, subvencions dels
diferents organismes o ens, ingressos atípics, etc., sense especificar imports)

Pressupost del projecte

DESPESES

TOTAL DESPESES
Subv. Ajuntament
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INGRESSOS

Altres subvencions
Ingressos
Aportació Entitat
TOTAL INGRESSOS

IMPORTANT: L'import total de despeses del projecte ha de coincidir amb l'import total
d'ingressos del mateix.

EN/NA
………………………………………………………………………….
Representant
de
l’entitat
…………………………………………... certifica la veracitat de totes les dades reflectits a la present
Memòria.
En Xilxes, a

de

de 2017.

Signat: ………………………
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ANNEX VI
CERTIFICACIÓ DE REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES
EN/NA

, com a representant de l’entitat
CERTIFICA que:

1.

Les actuacions que a continuació es relacionen han sigut subvencionades per
l’Ajuntament de Xilxes i s’han realitzat de conformitat amb el que estableixen les bases
de la convocatòria i en el Projecte presentat a l’efecte:
1.1. ...............................................................................................
1.2. ................................................................................................

2.

Que para el desenvolupament d’aquests programes SI – NO (ratlleu el que no pertoque)
s’han obtingut subvencions d’altres Administracions Públiques, ens públics o privats,
nacionals i internacionals.
(En cas afirmatiu) Que les subvencions obtingudes d'altres administracions públiques,
ens públics o privats, nacionals i internacionals, per als programes subvencionats per
l'Ajuntament de Xilxes, han estat pels imports que s'indiquen:
PROGRAMA

ENTITAT

IMPORT

TOTAL ALTRES SUBVENCIONS OBTINGUDES
L'entitat es compromet a aportar quants documents siguen requerits per l'Ajuntament per a
la verificació del que s'ha exposat, així com quantes inspeccions considere oportú realitzar.
En Xilxes, a .......... de .......................... de 2017
El/la representant legal de l’entitat

Signat: .............................................
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ANNEX VII
MODEL DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA
S'emplenarà una relació de justificants per a cada un dels programes o activitats
subvencionats. A cada justificant de despesa l'entitat assignarà un número d'ordre, que serà
el mateix amb què figure relacionat en el model següent.
RELACIÓ DE JUSTIFICANTS
ENTITAT:
ACTIVITATS SUBVENCIONADES:
Nº

CIF/NIF
Proveïdor

Proveïdor

Nº factura

Data
factura

Import (*)

TOTAL IMPORT JUSTIFICAT
(*) Únicament deurà reflectir l’import imputable a la subvenció.

EN/NA
…………………………………………………………………………………..
representant
de
l’entitat
………………………………….
, certifica la veracitat de totes les dades reflectides a la
present Memòriaa.

Xilxes, a ..... de ....................... de 2017

Signat: .....................................................
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