Sol·licitud de demanda de subvenció per a dur a terme activitats
Esportives

Culturals

Puntuals

Socials

Altres

1. Entitat
Nom:
Adreça:

Codi postal/població:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Número de registre tributari:
Entitat bancària:

Compte IBAN: AD

2. Persona que sol·licita
Nom i cognoms:
Càrrec a l’entitat:

Núm. de passaport:

Adreça:

Codi postal/població:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Quantitat sol·licitada:

3. Activitat a subvencionar
Activitat periòdica durant l’any en curs
Activitat o esdeveniment de curta durada
Formació tècnica i/o directiva (entitats esportives)
Ús gratuït i ocasional d’istal·lacions del Comú de Sant Julià de Lòria

4. Data i signatura
Sant Julià de Lòria,

d

de

T-6-6901 / 2020

Signatura de la persona que sol·licita

1/3

5. Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud
Associacions sense finalitat de lucre
• Estatuts (en cas que sigui el primer any que es demana o si hi ha modificacions).
• Memòria explicativa, on es detallarà com a mínim:
- Tipus d’activitat que realitza l’entitat
- Activitats efectuades l’any anterior
- Destí específic que es vol donar a la subvenció
- Informació de si es rep alguna altra subvenció o de s’hi ha intenció de demanar-la
• Pressupost en euros de les activitats que es portaran a terme en l’exercici per al qual es demana la subvenció, o de l’activitat ocasional o formació.
• Llista dels càrrecs directius de l’entitat.
• Estat de comptes al tancament de l’exercici immediatament anterior (mínim memòria, balanç i compte de resultats).
• Estat de comptes provisional de l’exercici en curs (mínim memòria, balanç i compte de resultats).
• Acreditació de la inexistència de deute amb les administracions públiques (declaració jurada annexada).
• Certificat d’existència, o no, dels comptes bancaris actius, així com un extracte dels mateixos de l’últim any.
• Acreditació, si escau, del pagament d’algun tipus de quota social o estatutària de tots els seus membres i, per a les entitats esportives, el tipus
de llicència federativa de què disposen.

Si es tracta d’una formació tècnica i/o directiva
• Descripció, dades i repercussió de la formació en l’activitat de l’entitat.
• En cas que no sigui la primera vegada que es demana la subvenció per aquesta activitat, qualificació obtinguda en les anteriors formacions.

Persones físiques amb residència a la parròquia
• Justificant del cens comunal.
• Fotocòpia del passaport o document d’identitat.
• Memòria explicativa, on es detallarà com a mínim:
- Destí específic que es vol donar a la subvenció
- Activitats efectuades l’any anterior, si escau
- Informació de si es rep alguna altra subvenció o de si hi ha intenció de demanar-la
• Pressupost en euros de les activitats que es portaran a terme en l’exercici per al qual es demana la subvenció, o de l’activitat ocasional.
• Acreditació de la inexistència de deute amb les administracions públiques (declaració jurada annexada).

6. Legislació aplicable

T-6-6901 / 2020

• Reglament de subvencions de les entitats esportives, culturals i socials (BOPA núm. 94 del 29-07-2020).
• Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques (BOPA núm. 38 – 19.07.2000).
• Llei de les Finances comunals (BOPA núm. 59 – 30.07.2003).
• Decret del 15-02-2012, pel qual s’ordena la publicació del text refós de la Llei 30/2007, del 20 de desembre de la comptabilitat dels empresaris,
modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril i per la Llei 26/2011, del 29 de desembre.
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ANNEX
Declaració jurada per sol·licitud de subvenció

1. Entitat jurídica
, major d’edat, de nacionalitat
amb número de passaport o DNI

, com a representant de l’entitat

declaro sota jurament que ni jo ni l’entitat que represento, amb NRT / NIF núm.

,
,

:

2. Persona física
, major d’edat, de nacionalitat
amb número de passaport o DNI

,

, declaro sota jurament:

No estem processats actualment ni hem estat condemnats mitjançant sentència ferma per delictes de falsedat o contra la propietat.
No som deutors de cap Administració pública, de cap empresa parapública ni de cap societat pública.
I perquè consti, signo aquesta declaració jurada

3. Data i signatura
Sant Julià de Lòria,

d

de

T-6-6901 / 2020

Signatura
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