SOL·LICITUD SUBVENCIÓ
ANY 2017

MODELS DE DOCUMENTACIÓ PER SOL·LICITAR
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS CULTURALS

INSTÀNCIA
Nom i cognoms ......................................................................

NIF ……………..............

Adreça……………………………………..…………..…………… Població …………………..
Codi Postal ……................ Telèfons …………............................……...…………………....
Correu electrònic .................................................................................................................
Representant a ........................................................................ NIF ..................................
Adreça …………………………………………..…………….…… Població ………….……….
Codi Postal ……................ Telèfons …..….................................................………….…....

SOL·LICITA
Ser admès en la convocatòria de subvencions del Patronat Municipal de Cultura de Ripollet per
l’any .............., adreçada a les entitats culturals per a programes anuals i projectes, dins de la
modalitat:
PROGRAMA ANUAL
PROJECTE CONCRET
En el cas de sol·licitud per projecte concret, és per la realització
..............................................................................................................................

de

Documentació que s’ha d’adjuntar:
1.- Certificat acreditatiu dels poders de qui signa aquesta instància i la resta de
documentació, expedit pel secretari de l’entitat (segons model 1).
2.- Declaració jurada davant de funcionari de compromís d’informar de les subvencions
rebudes pel mateix programa o activitat, signada pel president o persona acreditada i amb
segell de l’entitat i pel funcionari davant del qual es signa (segons model 2).
3.- Declaració jurada davant de funcionari de què la entitat no està inclosa en els supòsits
establerts per la Llei que impedeixen rebre subvencions, signada pel president o persona
acreditada i amb segell de l’entitat i pel funcionari davant del qual es signa (segons model 3).
4.- Acreditació del compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. En el cas
de que estigui obligat a tributar a Hisenda i a cotitzar a la Seguretat Social, cal aportar la
documentació que s’especifica (segons model 4).
5.- Fitxa resum dels programa d’activitats previstes), signada pel president o persona
acreditada i amb segell de l’entitat. (segons model 5).
6.- Fitxa resum del pressupost anual de l’entitat, signada pel president o persona acreditada i
amb segell de l’entitat. (segons model 6).
7.- Dossier del projecte detallat de l’activitat o programa pel que es sol·licita subvenció,
signada pel president o persona acreditada i amb segell de l’entitat (sense model).
8.- Pòlissa d’assegurança per l’import mínim que fixa la legislació que cobreixi la
responsabilitat civil, corresponent als actes o activitats que organitzi l’entitat. (fotocòpia de la
pòlissa i còpia del rebut conforme està al corrent de pagament) (sense model).
Ripollet, a .... de ............................................. de 20....
EL/LA PRESIDENT/PRESIDENTA

(Signatura)

MODEL 1: CERTIFICAT ACREDITATIU DEL PRESIDENT O APODERAT

En/Na ..........................................................................., amb NIF .......................,
amb domicili................. ........................................................................................,
del municipi de .............................................................................., en qualitat de
SECRETARI/SECRETARIA de l’entitat...............................................................,
amb NIF ........................

CERTIFICO

Que segons consta en el llibre d’actes d’aquesta entitat, En/Na ..........................
.....................................................,

amb

NIF.........................,

amb

domicili

.....................................................................................................................,

del

municipi de ........................................................................., ostenta el càrrec de
PRESIDENT/PRESIDENTA o APODERAT/APODERADA de l’entitat ...............
............................................................. ..........................................................., la
qual cosa signo, als efectes oportuns, a Ripollet, a .... de ..................... de 201 .

EL/LA SECRETARI/SECRETÀRIA

(Signatura i segell de l’entitat)

EL/LA PRESIDENT/PRESIDENTA

MODEL 2: DECLARACIÓ JURADA DE SUBVENCIONS REBUDES

En/Na ..........................................................................................................., amb
NIF ........................ , com a representant legal (PRESIDENT/PRESIDENTA o
APODERAT/APODERADA) de l’associació .........................................................
............................................................................ , DECLARA sota la seva
responsabilitat, que l’entitat a la qual representa ha demanat o demanarà, si li
correspon, ser beneficiari, en aquest mateix exercici i per la mateixa activitat,
de les subvencions que a continuació s’especifiquen. En aquest sentit, es
compromet a comunicar al Patronat Municipal de Cultura l’obtenció d’altres
subvencions en el cas de què les rebi amb posterioritat i de què en tingui el
coneixement desprès de la data d’avui.
A) Atorgades per l’Ajuntament de Ripollet,
Servei atorgant i concepte

Import atorgat

(incloure tots els Serveis: Esports, Cultura, Educació, Serveis Socials, etc.)
.......................................................................................

..................................

.......................................................................................

..................................

.......................................................................................

..................................

.......................................................................................

..................................

B) Atorgades per altres Administracions Públiques,
Nom de l’administració atorgant i concepte

Import atorgat

.......................................................................................

..................................

.......................................................................................

..................................

.......................................................................................

..................................

.......................................................................................

..................................

I, perquè així consti , signa la present,
a Ripollet , a .... de .................... de 20...

EL/LA PRESIDENT/PRESIDENTA
(signatura i segell de l’entitat)

MODEL 3: DECLARACIÓ JURADA DE NO IMPEDIMENTS

En/Na ..................................................................................................., amb NIF .......................,
com a representant legal (PRESIDENT/PRESIDENTA o APODERAT/APODERADA) de
l’associació ................................................................................................................................... ,
DECLARA sota la seva responsabilitat que l’entitat a la qual representa no està inclosa en cap
dels supòsits previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de
Subvencions, i que són els següents:
a) Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver sigut declarats insolvents en qualsevol
procediment, trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o
haver estat inhabilitats d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període
d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarats culpables, a la resolució
ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
d) Trobar-se la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que
tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la
Llei 12/1995, d’11 de maig, d’Incompatibilitats dels Membres del Govern de la Nació i
dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques,
o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la
normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini
reglamentàriament.
f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a
paradís fiscal.
g) No trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions
en els termes que reglamentàriament es determinin.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.
i) Les causes de prohibició previstes als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1 /
2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació.
j) Les causes que preveu, pel que fa a la prohibició per contractar, l’art. 20 de la Llei
13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, modificada
per la Llei 53/1999, de 28 de desembre.

I, perquè així consti , signa la present,
a Ripollet, a .... de .................... de 20 ....

EL/LA PRESIDENT/PRESIDENTA

(signatura i segell de l’entitat)

MODEL 4: ACREDITACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
FISCALS I AMB LA SEGURETAT SOCIAL
En/Na .................................................................................................................. ,
amb DNI ...................... , com a representant legal (PRESIDENT/PRESIDENTA
o APODERAT/APODERADA) de l’entitat .............................................................
................................................................................... amb NIF ............................
DECLARA, SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

 que l’entitat que representa NO ESTÀ OBLIGADA A LA PRESENTACIÓ
DE:
(Assenyaleu una X)

Certificat positiu de l’Agència Tributària, ja que l’entitat compleix tots els
requisits següents:
•
•
•
•

No exerceix activitat subjecta a l’IAE
No està obligada a la presentació de declaració de l’Impost de Societats
No està obligada a la presentació periòdica de l’IVA
No ha efectuat, en els 12 mesos anteriors a aquesta data, retencions per
IRPF a professionals

Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, ja que
l’entitat compleix tots els requisits següents:
•
•



No té treballadors/res
No està inscrita al règim de la Seguretat Social

que l’entitat que representa ESTÀ LEGALMENT OBLIGADA A TRIBUTAR
A HISENDA I/O COTITZAR A LA SEGURETAT SOCIAL i que per tal
d’acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions adjunta la
documentació següent: (Assenyaleu una X)
Certificació per l’Agència Estatal d’Administració Tributària
Certificació expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social

Ripollet, a .... de .................... de 20 .....
EL/LA PRESIDENT/PRESIDENTA
(signatura i segell de l’entitat)

FITXA RESUM PER A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A L´ANY 2017 (MODEL 5)
DADES IDENTIFICATIVES
NOM DE L´ENTITAT:
Nom del president:
Adreça:
Núm. de socis :
JUSTIFICACIÓ de la darrera subvenció

NIF:

SI

Núm registre al PMC:
TEL:
FAX:
presentada al registre del PMC el dia:
/
/

NO

PROGRAMA ANUAL D’ACTIVITATS PREVISTES PER A L’ANY 2017

NOM DE L´ACTIVITAT

DATA PREVISTA

LLOC

DIRIGIDA A

PRESSUPOST ANUAL DE LA PROGRAMACIÓ PREVISTA PER A L´ANY 2017 (MODEL 6)
CONCEPTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DESPESES

Contractes (serveis, espectacles,…)
Personal (monitors, tècnics,…)
Publicitat
Compres (trofeigs, material,…)
Lloguer de material
Altres despeses derivades de l’activitat

CONCEPTE
Quotes de socis
Venda (d’entrades, productes o altres)
Patrocini empreses privades
Subvencions altres administracions

Aportació que sol·licita al PMC
TOTAL DESPESES

TOTAL INGRESSOS

* L’import total de despeses i d’ingressos ha de coincidir
Firma del President

t

Senyor/a

Segell de l´entitat

INGRESSOS

