Àrea de Servei i Atenció a les Persones
Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
roca@laroca.cat
http://www.laroca.cat

DOCUMENT A
SOL·LICITUD
SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ
ANY
1.- DADES DE L’ENTITAT/ASSOCIACIÓ
Nom/Denominació.........................................................................................
Adreça.............................................................................................................
Telèfon........................................................NIF...............................................
Correu electrònic.............................................................................................
1.- DADES DEL REPRESENTANT LEGAL
Nom................................................................................………………...........
Adreça.............................................................................................................
Telèfon.........................................Càrrec………...............................................
Correu electrònic.............................................................................................
En/Na ……………………………..………………………com a ……………………..
de l’entitat …………………………………………………………

SOL·LICITA
Acollir-se a la convocatòria de subvencions per a entitats …………………………
…………………………… i que sigui acceptada la documentació següent:

 DOCUMENT A: Sol·licitud de subvenció.
 DOCUMENT B: Fitxa de projecte
 DOCUMENT C: Certificats acreditatius de trobar-se al corrent en l’acompliment de les obligacions
tributàries i en front la Seguretat Social, o declaració jurada substitutiva.

 DOCUMENT D.: Declaració responsable de no trobar-se incurs en cap de les circumstàncies previstes
a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

La Roca del Vallès a ….. de ……………………………. del 201...…
(signatura)

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les
dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre
de l‘Ajuntament de la Roca del Vallès.
Autoritzo a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com
per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.
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DOCUMENT B
FITXA PROJECTE DE SOL·LICITUD
SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ

ANY

1.-ENTITAT.........................................................................................................
2.-LÍNIA D’AJUT .................................................................................................
(especificar per a la línia d’ajut relacionades a les Bases per la que es demana la subvenció.)
3.-DESCRIPCIO DE L’ACTIVITAT ( explicar breument l’activitat o activitats que es portaran
a terme, en cas de projecte anual explicar el projecte)

4.- OBJECTIUS (Expliqueu que voleu aconseguir)

5.- ELEMENTS QUALITATIUS DE PROJECTE(Aquells elements que li donen qualitat:
vinculació amb altres entitats, vinculació al municipi, atenció a col·lectius socials, aspectes medi
ambientals)

6.-PRESSUPOST (Relació detallada d’ingressos i despeses previstos)

-

En el cas que l’espai no sigui suficient podeu continuar en full apart.
En el cas que sigui necessari podeu adjuntar documentació complementaria.
Caldrà emplenar una fitxa per a cada activitat que es vulgui dur a terme. Les activitats es
poden agrupar en campanyes anuals del tipus: cicle de concerts, cicle de conferències, etc.
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DOCUMENT C
Declaració jurada acreditativa de trobartrobar-se al corrent en l’acompliment de les
obligacions tributàries i en front la Seguretat Social.

En........................................................................, amb DNI..............................,
com a president/a/secretari/a de l’entitat...........................................................,
amb NIF..................................

DECLARA SOTA PROMESA
Que l’entitat............................................................................... troba al corrent
en l’acompliment de les obligacions tributàries i en front de la Seguretat Social.

La Roca del Vallès ,

de

Signat: …………………………………..

del 201......
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DOCUMENT D
Declaració responsable
responsable de no trobartrobar-se incurs en cap de les circumstàncies
previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

En........................................................................, amb DNI..............................,
com a president/a/secretari/a de l’entitat...........................................................,
amb NIF..................................

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Que l’entitat............................................................................... no es troba en
cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

La Roca del Vallès ,

de

Signat: …………………………………..

del 201......

