SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITITVA
DADES DE L’ENTITAT
NOM DE L’ENTITAT
ADREÇA

TELÈFON

POBLACIÓ

C.P.

NIF

NÚM. REC

PÀGINA WEB

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DEL REPRESENTANT
NOM I COGNOMS

DNI / NIF

DOMICILI

TELÈFON

POBLACIÓ

C.P.

SOL.LICITA SUBVENCIÓ - L’entitat sol·licitant demana una subvenció a l’Ajuntament de Rubí per a l’activitat/s o programa/es:

(indicar nom de l’activitat/s i/o programa/es)

Per l’import que consta en el pressupost de l’/les esmentada/es activitat/s i/o programa/es que s’adjunta en aquesta sol·licitud, de la
modalitat i línia de subvenció que s’especifica a continuació:

MODALITAT
Modalitat A: Associacions de Veïns

LÍNIA DE SUBVENCIÓ
Suport econòmic a les despeses en subministraments i lloguer d’immobles
per la realització d’activitats de les Associacions de Veïns
Dinamització cultural i socials dels barris
Ajuts per la pràctica esportiva per activitats de caràcter puntual

Modalitat B: Associacions i/o clubs esportius

Ajuts a la pràctica esportiva en entitats esportives inscrites al REC municipal
per programes o projectes de temporada esportiva o anuals
Suport a activitats de creació i difusió literària
Suport a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional
de la resta d’Espanya

Modalitat C: Entitats Culturals

Suport a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional
catalana
Suport a programacions i jornades d’activitats musicals
Suport a activitats de creació i difusió de les arts escèniques
Suport a activitats de creació i difusió vinculades amb la imatge
Suport a la difusió i promoció del col·leccionisme

MODALITAT

LÍNIA DE SUBVENCIÓ

Modalitat D: Entitats d’educació en el temps de lleure

Ajuts als infants que participen d’activitats de lleure educatiu

Modalitat E: Entitats juvenils

Fomentar la participació dels joves en els diferents àmbits de la ciutat

Modalitat F: Entitats sociosanitàries

Suport per a la millora de la salut de la ciutadania de Rubí

Modalitat G: Entitats de cooperació Internacional

Suport als projectes de sensibilització i educació per la Pau
Suport a projectes d’inclusió social

Modalitat H: Entitats d'acció social

Suport a projectes d’inclusió social de persones amb diversitat funcional
Suport a projectes a la infància i a l’adolescència

Modalitat I: Protecció i defensa del medi ambient i del territori

Protecció i defensa del medi ambient i del territori

Modalitat J: Entitats de protecció i defensa dels animals

Suport a activitats dirigides a la protecció i el benestar dels animals de
companyia

L’entitat sol·licitant, en la reunió de

del dia

va acordar sol·licitar una subvenció per a l’activitat/s

o programa/es consignats en aquesta sol·licitud .
1

Amb la presentació d’aquesta sol·licitud, s’autoritza expressament l’Ajuntament de Rubí per tal:
1) Que obtingui de forma directa dels òrgans competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions fiscals, tributàries, amb la Seguretat
Social i amb l’Agència Tributària Catalana.
2) Que notifiqui al REC municipal les dades i els documents relatius a l’entitat que resultin d’aquest expedient de subvenció a efectes de la
seva actualització.
3) Que pugui realitzar els requeriments en la fase d’instrucció del procediment a través de l’adreça de correu electrònic de l’entitat consignada
en aqueta sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
Fitxa de l’entitat
Pressupost general de l’entitat corresponent al període d’execució escollit, degudament diligenciat
Balanç de liquidació del pressupost general de l’entitat corresponent a idèntic període d’execució immediatament anterior a l’escollit,
degudament diligenciat.
Fitxa/es d’activitat/s o programa/es
Declaració responsable (segons model)
Sol·licitud de transferència bancària
Certificat de composició de l’òrgan de govern de l’entitat
Pòlissa d’assegurances
Altres
En cas que l’Ajuntament no pugui aconseguir pels seus mitjans els documents necessaris per la tramitació de l’expedient, es requerirà al
sol·licitant las seva presentació.
Segell de l’entitat

Rubí,

de/d’

de

1 Òrgan competent a tal efecte de l’entitat: junta directiva, òrgan de govern, assemblea de socis, comitè de direcció, o altres.

PI0026

Annex 1:
FITXA DE L’ENTITAT
Nom de l’entitat
Adreça
Població
NIF

Telèfon
CP
Núm. REC

Nombre total de socis:
Homes
1–14 anys:
Dones
1–14 anys:

15-25 anys:
15-25 anys:

26-65 anys:
26-65 anys:

+ 65 anys:
+ 65 anys:

Formeu part d’alguna entitat de segon ordre (federació, coordinadora, etc.)?
De quina?
Quotes socis:
€ (anual)
La llengua utilitzada en la vostra entitat:
En publicitat i documentació
En reunions i assemblees:

Català
Català

SÍ

Castellà
Castellà

El nombre d’assemblees generals d’associats anuals:
En cas de ser més de dues indiqueu el nombre

1-2

NO

Ambdues
Ambdues

Mes

Les reunions de la junta directiva són:
Setmanals
Quinzenals

Mensuals

En cas de comptar amb el local social, aquest és de:
Propietat
Lloguer

Municipal

Altres

En cas de comptar amb instal·lació esportiva, aquesta és de:
Propietat
Lloguer
Municipal

Altres

El local social resta obert als associats:
Diàriament
d’1 a 5 dies

d’1 a 3 dies

Només caps de setmana

Nombre de seccions de l’entitat:
1-2
3-4

Altres

Editeu butlletí per als socis?
Anual
Altres publicacions

Trimestral

Mensual

Heu assistit a cursos de formació per a entitats?
Quants?
Quins?
Subvencions rebudes l’any anterior
De l’Ajuntament de Rubí:
D’altres administracions:
En concepte de patrocinadors, etc.:

SÍ

€
€
€

NO

A emplenar només per GRUPS D’ESPLAI / AGRUPAMENTS ESCOLTES
Número de monitors/res:
Amb titulació de monitor/a:
Amb titulació de director/a:
Amb titulació d’educació especialitzada:
Ajudants de monitors/res:

Número de monitors/res:
Homes:
Dones:
Homes:
Dones:
Homes:
Dones:
Homes:
Dones:

Nombre total d’inscrits/es:
Nens:
Nenes:

A emplenar només per les AMPA
Número total d’alumnes del centre:
Treballeu per comissions específiques?
indiqueu quines i la seva composició:

Nom de la Comissió

SÍ

NO

Membres Comissió
Pares

Mares

Professorat

Nens

Nenes

A emplenar només per les ENTITATS ESPORTIVES
RELACIÓ D’EQUIPS I ESPORTISTES DE L’ENTITAT: (cal adjuntar còpia de les fitxes o tríptics de la temporada)

EQUIP O GRUP D´ACTIVITAT

Núm. Esportistes
M

TOTAL

Relacionar tots els equips de l’entitat. Equips federats i equips participants en Jocs Esportius Escolars.
M/F. Masculí o Femení. Ompliu tants fulls com sigui necessari.

F

NIVELL

ESPORT

MÈRITS ESPORTIUS DE LA TEMPORADA ANTERIOR
EQUIP/NOM ESPORTISTA

MÈRIT ESPORTIU: EQUIP/INDIVIDUAL

TITULACIÓ DE TÈCNICS (cal adjuntar la documentació que acrediti les titulacions)
EQUIP/NOM ESPORTISTA

NOM TÈCNIC/A

TITULACIÓ

Segell de l’entitat

Annex 2:
PROPOSTA D’ACTIVITAT
I/O PROGRAMA D’ACTIVITATS
NOM DE L’ENTITAT:
DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT I/O PROGRAMA
PERSONA RESPONSABLE

1. ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT PUNTUAL

Total hores d’activitat

Data

ACTIVITAT PERIÒDICA

Dates

Activitat coorganitzada amb altres entitats: Sí
Quines:

NOMBRE
GRUPS

PERSONAL
TÈCNIC

ALTRES

Total hores d’activitat

Col.laboracions: Sí
Quines:

No

No

2. DADES RESUM
Activitat adreçada a:

Infants

0-6

Joves

7 - 12

Adults

13 - 18

19 - 30

Gent Gran

31 - 60

Tots

> 60

MASCULÍ
FEMENÍ
(en cas d’activitat esportiva de competició, adjuntar el full d’equips o grups esportius de l’entitat)

TOTAL PARTICIPANTS

3. PERÍODE D’EXECUCIÓ
Any natural: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018
Curs o temporada: 1 de setembre de 2017 a 31 d’agost de 2018

4. EQUIPAMENT
Espai de l’activitat:
Municipal

Privada

Coberta

Descoberta

Adaptada

No adaptada

Altres

TOTALS

5. PROPAGANDA I DIFUSIÓ
Es farà disfusió de l’activitat:

Sí

No

Sí

No

En cas afirmatiu, quines accions:
Es prendran imatges de l’activitat:

(recordeu que haureu d’aportar aquesta difusió a l’hora de fer la justificació)

6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
(breu explicació que inclogui la informació més destacable de l’activitat o programa. Antecedents i temporalitat. Destinataris i objectius que es volen
aconseguir. Recursos humans propis i aliens. Infraestructures i material a emprar).

DADES ECONÒMIQUES (es pot aportar el full de dades de l’entitat)
PRESSUPOST ACTITIVITAT I/O PROGRAMA:
DESPESES:

INGRESSOS:

Personal

Quotes

Infraestructures

Patrocinadors

Material

Publicitat

Altres

Altres

Subvenció Ajuntament (Import sol.licitat)

TOTAL DESPESES

Segell de l’entitat

Rubí,

de/d’

0,00 €

TOTAL INGRESSOS

Signatura responsable

de

DNI

0,00 €

Annex 3:
PRESSUPOST ENTITAT
En/Na
amb DNI núm.

1

secretari/ària de l’entitat

CERTIFICA
Que en la reunió de1
es va aprovar el següent pressupost per a l‘any

de l’entitat, realitzada en data

,

DESPESES PREVISTES
Personal

€

Lloguers

€

Manteniment/conservació

€

Neteges
Material fungible (papers, tinta, etc.)
Equipament/material inventariable

€
€
€

Assegurances
Subministraments/consums

€
€

Despeses d’administració i gestió
Transports
Altres

€
€
€

Imprevistos (fins 2% del total)
TOTAL DESPESES

€
€

INGRESSOS PREVISTOS
Quotes socis
Matriculació/Inscripcions
Taquillatge/venda d’entrades
Venda de productes
Rifes/sorteigs
Publicitat
Altres activitats

€
€
€
€
€
€
€

Subvenció Ajuntament de Rubí
Altres subvencions
Ajuts privats / patrocinadors

€
€
€
€

TOTAL DESPESES

RESULTAT FINAL (resultant de la resta entre ingressos i despeses)
I perquè així consti signo aquest certificat,
Segell de l’entitat

Rubí,

de/d’

de

1Òrgan competent a tal efecte de l’entitat: junta directiva, òrgan de govern, assemblea de socis, comitè de direcció, o altres.

€

Annex 4:
BAL ANÇ ANUAL

1

En/Na
amb DNI núm.

secretari/ària de l’entitat

CERTIFICA
Que en la reunió de
es va aprovar el següent balanç general d’ingressos i despeses de l’any

de l’entitat, realitzada en data

,

DESPESES PREVISTES
Personal

€

Lloguers

€

Manteniment/conservació

€

Neteges
Material fungible (papers, tinta, etc.)
Equipament/material inventariable

€
€
€

Assegurances
Subministraments/consums

€
€

Despeses d’administració i gestió
Transports
Altres

€
€
€

Imprevistos (fins 2% del total)
TOTAL DESPESES

€
€

INGRESSOS PREVISTOS
Quotes socis
Matriculació/Inscripcions
Taquillatge/venda d’entrades
Venda de productes
Rifes/sorteigs
Publicitat
Altres activitats

€
€
€
€
€
€
€

Subvenció Ajuntament de Rubí
Altres subvencions
Ajuts privats / patrocinadors

€
€
€
€

TOTAL DESPESES

RESULTAT FINAL (resultant de la resta entre ingressos i despeses)
I perquè així consti signo aquest certificat,
Segell de l’entitat

Rubí,

d

de 20

1Òrgan competent a tal efecte de l’entitat: junta directiva, òrgan de govern, assemblea de socis, comitè de direcció, o altres.

€

Annex 5: SOL·LICITUD
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER
AL PAGAMENT DE CREDITORS
1

Nom del beneficiari/a
Domicili

Telèfon

Població

C.P.

Núm. REC

NIF

DADES BANCÀRIES
Nom entitat bancària

Codi Entitat

Codi Agència

C/C

Núm. Compte

Domicili entitat bancària

Població

C.P.

En/Na

amb DNI núm.

Domicili

Telèfon

DECLARA sota la seva responsabilitat que les dades corresponen al compte corrent de l’entitat que representa.
Signatura i segell

Rubí,

de/d’

de

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT
DE L’ENTITAT FINANCERA

Aquestes dades coincideixen amb les existents en aquesta oficina.
La Direcció
Signat i segellat

1 Cal omplir-lo en cas que la informació continguda en aquest imprès no obri en poder de l’Ajuntament, o bé en el cas que s’hagin produit modificacions respecte a les dades bancàries de l’entitat comunicades prèviament.

Annex 6:
CERTIFICAT DE COMPOSICIÓ
DE L’ÒRGAN DE GOVERN
En/Na
secretari/ària de l’entitat

amb DNI núm.

CERTIFICA
1. Que en l’assemblea de l’entitat realitzada en data
l’òrgan de govern la composició del qual és la següent1:

NOM I COGNOMS

DNI

President/a
Vice-president/a
Tresorer/a
Secretari/ària
Vocalia

2. Que el número d’associats/associades en l’actualitat és de
I perquè així consti signo aquest certificat,
Signatura i segell

Rubí,

de/d’

es va aprovar es va aprovar la composició de

de

1Cal que l'òrgan de govern que es consigna en aquest document consti degudament inscrit en el Registre corresponent.

Annex 7: DECL ARACIÓ
RESPONSABLE PER A L A
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
SOL.LICITANT

NIF

(Nom de l’entitat)

NOM DEL/DE LA REPRESENTANT DE L’ENTITAT

DNI

En cas d’actuar en nom del sol·licitant, declaro que exerceixo la seva representació i que disposo de la documentació que ho acredita i em
comprometo a aportar-la si se’m requereix.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT (marca cada casella amb una X en allò que correspongui)
1

Que totes les dades que consten en la sol·licitud i en els documents que l’acompanyen són certes.

2

Que la persona sol·licitant compleix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern en els termes en què li sigui aplicable.

3

Que el/la sol·licitant es compromet a contractar i tenir vigent una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscs de
l’activitat.

4

Que la persona sol·licitant no ha sol·licitat ajuts o subvencions per a la mateixa activitat a altres administracions públiques o entitats
privades.
(En el cas que n’hagi sol·licitat o obtingut, detalla a continuació les dades de la o les subvencions i adjunta en aquesta declaració
responsable les bases reguladores i/o la resolució de l’atorgament corresponent.)
ENTITAT

5

IMPORT

Que la persona sol·licitant es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Rubí, en el moment de la justificació de la subvenció que
s’atorgui, l’obtenció d’altres ajuts o subvencions per a la mateixa activitat.

6

Que la persona sol·licitant reuneix els requisits per ser beneficiària previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre,
general de subvencions, i que són els següents:
a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a intervenció judicial
o haver estat inhabilitada d’acord amb la llei concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) No haver donat lloc, per causa que hagi estat declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte signat amb l’Administració.
d) No 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 públiques, 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) 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) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
g) Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.
h) No haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la llei general tributària.
i) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions (entitats sense personalitat jurídica), no trobar-se els seus
membres en cap dels supòsits relacionats amb les lletres a), h) i j). Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en 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.
k) Si es tracta d’una associació que no ha suspès el procediment administratiu d’inscripció perquè s’hagin trobat indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del disposat en l’article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, en tant que no recaigui la resolució ferma, en virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació continguda en aquesta declaració responsable,
determinarà la denegació de la subvenció demanada o serà motiu de reintegrament en el cas que hagués estat atorgada, sens perjudici de les
responsabilitats de qualsevol tipus en què s’hagi pogut incórrer.

Segell de l’entitat

Rubí,

de/d’

de

Signatura del/de la representant legal de l’entitat, i segell de l’entitat.

