SOL·LICITUD
SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
ANY 2017

MODELS DE DOCUMENTACIÓ PER SOL·LICITAR SUBVENCIÓ EN
RÈGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA ADREÇADES AL
FOMENT D’INICIATIVES I PROPOSTES CULTURALS
PER A L‘ANY 2017

INSTÀNCIA
Nom i cognoms ………………………………....................................................................………
NIF …….…………................

Adreça…………………..…………..……….………..…

Població ………………….. C.P.............. Telèfons …………............................................
En representación de l’entitat

…………………....................................................................

NIF ......................................

Adreça ……………………………..…………….………………

Població ……….……… C.P…................ Telèfons …..…........................…………….…....
Correu electrònic .....................................................................................................................

SOL·LICITA
Ser admès en la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva del
Patronat Municipal de Cultura de Ripollet per l’any 2017, adreçades al foment d’iniciatives i
propostes culturals d’interès públic i social, dins del terme municipal de Ripollet i de l’àmbit
cultural, per a la qual cosa DECLARO el compromís de complir les condicions d’atorgament
d’aquesta subvenció i d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Ripollet,
autoritzant a aquest a realitzar les comprovacions corresponents.
Amb aquesta sol·licitud adjunto la documentació següent:
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.- Memòria de l’activitat o projecte a subvencionar (descripció de l’activitat o projecte,
objectius, destinataris, calendari identificant clarament les fases del projecte i la justificació
d’acord als criteris d’atorgament de la subvenció. (segons model 2).
3.- Pressupost detallat del total de les activitats, signada pel president o persona acreditada i
amb segell de l’entitat. (segons model 3).
4.- Declaració de les subvencions sol·licitades i obtingudes per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar al PMC les que s’obtinguin en el futur. (segons model 4).
5.- Dades bancàries, on es podrà transferir, si s’escau, l’import de la subvenció (model 5)
6.- Declaració d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda i les de la
Seguretat Social que els corresponguin. (segons model 6)

Ripollet, a .... de ............................................. de 20....
EL/LA PRESIDENT/PRESIDENTA
DE L’ENTITAT

(Signatura)

CERTIFICAT ACREDITATIU DEL PRESIDENT O APODERAT
(model 1)
En/Na ............................................................................................................................,
amb NIF ......................... i domicili a ........................................................................
del

municipi

de

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

en

qualitat

de

SECRETARI/SECRETARIA de l’entitat..........................................................................,
amb NIF ......................................
CERTIFICO
Que

segons

consta

en

la

documentació

legal

d’aquesta

entitat,

en/na....................................................................................................................

amb

NIF........................... i domicili a ................................................................................,
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 20 ....

EL/LA SECRETARI/SECRETÀRIA
(Signatura i segell de l’entitat)

MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT O PROJECTE A SUBVENCIONAR
PER A LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
ADREÇADES AL FOMENT D’INICIATIVES I PROPOSTES
CULTURALS D’INTERÈS PÚBLIC I SOCIAL
PER L’ ANY 2017 ( Model 2 )
DADES IDENTIFICATIVES
ENTITAT:
NIF:
President:
Adreça:

Núm registre al PMC:
Telèfons:

Nom de l’activitat

Descripció

Objectius

Destinataris

Calendari (identificant clarament les fases del projecte)

Justificació d’acord als criteris d’atorgament de la subvenció:

Pot presentar-se en varies pàgines, però preguem que estiguin numerades.
EL/LA PRESIDENT/PRESIDENTA
(signatura i segell de l’entitat)

PRESSUPOST DETALLAT DE LES ACTIVITATS
( Model 3 )

CONCEPTES

INGRESSOS

DESCRIPCIÓ DEL CONCEPTE
•
•
•
•
•

DESPESES

Import expressat en euros

TOTAL INGRESSOS I DESPESES
Important: L’import total de despeses i d’ingressos ha de coincidir

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

DECLARACIÓ JURADA DE SUBVENCIONS REBUDES
( Model 4 )

El/La (President/Presidenta o Apoderat/Apoderada) ....................................................
amb NIF ......................................, com a representant legal de l’associació
.................................................................................................................................
amb NIF ................................................... 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 què les
rebi amb posterioritat i de què en tingui el coneixement després 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)

AUTORITZACIÓ DE CÀRREC COMPTE BANCARI
( Model 5 )

En/Na …………………………………………………………………………………….
amb NIF………………………………. I domicili a……………………………………….
en representación de l’entitat…………………………………………………………………
amb NIF …………………………………… autoritza al Patronat Municipal de Cultura
a transferir l’import atorgat, si s’escau, en concepte de la subvenció de concurrència
competitiva adreçades al foment d’iniciatives i propostes culturals d’interès públic i
social, al següent número de compte bancari de l’entitat:
IBAN

ENTITAT

OFICINA

DC

COMPTE

………….. - …………….. -…………..-……….-…………………………………….

I perquè així consti als efectes oportuns, signo aquesta autorització a Ripollet ....... de
.................

de 20 ... .

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

DECLARACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTARIES AMB
HISENDA I AMB LA SEGURETAT SOCIAL
( Model 6 )
El/La (President/Presidenta o Apoderat/Apoderada) .......................................................

amb

NIF

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

en

representació

de

l’entitat

..............................................................................................amb NIF ............................

DECLARA, SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
(Assenyaleu una X)

que l’entitat que representa NO ESTÀ OBLIGADA A LA PRESENTACIÓ DE
CERTIFICATS D’HISENDA I SEGURETAT SOCIAL, 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
No té treballadors/res
No està inscrita al règim de la Seguretat Social

que l’entitat que representa està al corrent de les obligacions tributàries amb
Hisenda i/o la Seguretat Social.

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

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

