SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
PERSONA INTERESSADA

PERSONA QUE ACTUA COM A REPRESENTANT

Nom i cognoms / Raó social

Nom i cognoms

DNI / NIE / NIF

DNI / NIE

Poders inscrits en el
Registre d’apoderaments

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Informació sobre la forma de notificació: • Les persones jurídiques i les obligades legals d’acord amb l’art. 10.3 de l’Ordenança d’Administració Electrònica estan
obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració i han de comunicar les dades del punt 2.
• Les persones físiques no obligades poden escollir, voluntàriament, la notificació electrònica com a forma de relació
amb l’Administració, en aquest cas hauran de seleccionar aquesta opció i comunicar les dades del punt 2.

Notificació postal [1]

Notificació electrònica [2]

Domicili
Número

Correu electrònic
Pis

Porta

Municipi

Codi postal

Mòbil

SOL·LICITO
Subvenció per a la realització del programa:

CERTIFICO
Que aquesta entitat està inscrita en el Registre Municipal d’Entitats amb el núm.
Que aquesta entitat, ni cap òrgan que en depèn, no ha demanat ni ha obtingut ajuts pel mateix concpete d’aquesta
sol·licitud de subvenció de cap organisme de l’Administració.
Que aquesta entitat o l’òrgan que en depèn
ha demanat/obtingut ajuts de subvenció pel mateix conepte d’aquesta sol·licitud.
Ajuntament/s

la quantitat de

Generalitat

la quantitat de

Altres CCAA

la quantitat de

Diputació

la quantitat de

Altres

la quantitat de

DECLARACIÓ RESPONSABLE
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació pot determinar la impossibilitat
de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinguin constància d’aquests fets, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.
DECLARO,
•
•

•
•
•

Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’adjunten s’ajusten a la realitat.
Que l’entitat representada reuneix els requisits exigits a les bases específiques de la present convocatòria acceptant-les
i que es compromet i obliga a complir totes les condicions de la subvenció, donant-me per assabentat que la 		
presentació de la present sol·licitud comporta l’acceptació implícita del seu atorgament en el cas que l’import 		
atorgat coincideixi amb el sol·licitat i no existeixi modificació de les condicions o forma de realització de l’activitat 		
subvencionada.
Declaració de compliment dels requisits de l’art. 13 de la Llei 28/2013, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Que l’entitat representada no està incursa en el règim d’incompatibilitats i prohibicions de l’article 13.2 i 3 LGS.
Que l’entitat representada està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades 		
per les disposicions vigents, autoritzant expressament, a l’Ajuntament de Badalona per recabar el certificat de l’Agència
Tributària i, en el seu cas de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Que aquesta entitat no té contret cap deute amb l’Ajuntament de Badalona ni amb cap organisme autònom ni empresa
municipal del mateix.
Que aquesta entitat o l’òrgan que en depèn
té contret el deute o els deutes següents
€ per

amb

€ per

amb

Declaració del cumpliment de les obligacions de transparència
Que aquesta entitat no es troba en un dels dos supòsits que disposa l’art. 3 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i no està obligada al compliment de les obligacions de transparència establertes al títol II
de l’esmentada llei.
Que aquesta entitat e troba en un dels dos supòsits que disposa l’art. 3 de la Llei 19/2014, de transparència accés a la
informació pública i bon govern, que són els següents:
Percebre subvencions o ajuts públics de més de 100.000, 00 euros anuals.
Al menys el 40% de llurs ingressos anuals procedeixen de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat
sigui de més de 5.000,00 euros.
Que l’entitat compleix amb les obligacions legals de transparència establertes al títol II de l’esmentada Llei i que la
informació corresponent es pot consultar a la pàgina web següent:

Que en cas que s’atorgui subvenció per un import superior als 10.000,00 euros, procedirem a comunicar a l’Ajuntament
de Badalona la informació relativa a les retribucions dels nostres òrgans de direcció o administrció. Aquesta informació
es pot consultr a la pàgina web següent.

DOCUMENTACIÓ APORTADA
Previsió general de les activitats a realitzar durant l’any de la convocatòria i pressupost (Formulari F0110).
Memòria explicativa de les activitats realitzades per l’entitat durant l’any anterior.
Comptes aprovades globals i, si s’escau, per programes, de l’últim exercici tancat.
Declaració responsable de compliment de les obligacions de protecció jurídica de el menor. (Formulari F0112).
Acord de l’entitat autoritzant la sol·licitud de la subvenció.
Declaració expressa de vigència de la documentació aportada a l’Ajuntament (Formulari F0113).
Certificat dades bancàries.
Si es demana subvenció per primera vegada, acta de composició de la Junta Directiva de l’Entitat.
Si ja s’han demanat anteriorment subvencions, certificat de la composició de la Junta (Formulari F0111).
Si la sol·licitud es signa amb el sistema Valid, acta de l’autorització i poders de qui signa la sol·licitud de subvenció.
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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

OPOSICIÓ EXPRESSA DE L’INTERESSAT A LA CONSULTA DE DADES QUE CONSTEN EN L’ADMINISTRACIÓ

F0109

NO DONO EL CONSENTIMENT perquè l’Ajuntament de Badalona consulti les dades següents:
• Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT.
• Estar al corrent de les obligacions amb la TGSS.

SIGNATURA

Badalona,

de

de

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, us informem que:
Responsable:

Ajuntament de Badalona.

Finalitat:

Foment i suport al teixit associatiu. Gestionar els programes de suport, serveis i subvencions destinades a entitats i associacions.

Legitimació:

Tractament per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. Art. 8 de la LO 3/2018, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

Cessions:

Les previstes a la normativa vigent.

Drets:

Té dret a accedir a les seves dades personals, així com a demanar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, demanar la seva
supresió o limitació del tractament.

Informació addicional:

Pot consultar informació addicional en la seu electrònica. https://seu.badalona.cat

Amb el suport de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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