SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA
1- Dades d'identificació de l'associació
Nom de l'associació: _______________________________________________
Adreça: _________________________________________________________
Municipi i Comarca: ________________________________________________
NIF: ________________________
Adreça electrònica: _______________________________________________
Telèfon: _____________________

2- Dades de la persona que signa la sol·licitud
Nom i cognoms: _________________________________________________
NIF: __________________

Càrrec a l'associació: ________________

3- Objecte de la sol·licitud
Descripció de l'activitat o activitats per a les quals se sol·licita la subvenció

La subvenció que se sol·licita està consignada amb caràcter nominatiu en el
pressupost municipal de l'exercici 2018 amb l'import de ________ €.

4- Declaració sobre altres subvencions
□ No s'han sol·licitat altres ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat a altres
administracions o entitats públiques o privades
□ S'han sol·licitat per a la mateixa finalitat els ajuts o subvencions que es detallen
a continuació
Institució, entitat, empresa o persona física

Import sol·licitat

Import concedit

TOTAL

5- Pressupost
Previsió d'ingressos

Euros

TOTAL

Previsió de despeses

Euros

TOTAL

6- Declaració
La persona signant, en representació de l'associació esmentada sol·licita la subvenció
de l'import i per a l'objecte especificat, assumeix totes les responsabilitats que se'n
pugui derivar i DECLARA
a) Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en els documents que s'hi
adjunten corresponen a la previsió feta fins avui.
b) Que no està incursa en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions,
de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
c) Que disposa dels llibres comptables i de la resta de documents en els termes
que estableix la legislació mercantil i sectorial aplicable.

d) Que comunicarà a l'Ajuntament de Campllong l'obtenció d'altres subvencions,
ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
e) Que farà constar expressament el suport econòmic de l'Ajuntament de
Campllong en qualsevol acte, publicitat o mitjà de difusió dels programes,
activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de la subvenció.
f) Que està al corrent de les seves obligacions tributàries.
g) Que en el cas que es concedeixi la subvenció, si aquesta finança activitats que
poden implicar el contacte habitual amb menors, disposa de les certificacions
establertes legalment per acreditar que les persones que destini a la realització
de les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

Data i signatura de la persona sol·licitant.

