Segell municipal

Annex 1.1

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la
realització d’activitats
Convocatòria general any 20...

1.- DADES DEL SOL·LICITANT:
Nom i cognoms
(persona física o representant
de l’entitat sol·licitant):
NIF:
Adreça :
CP:
Telèfon
E-mail:

1.1. Dades de l’entitat sol·licitant
Nom de l’entitat
(persona jurídica):
Adreça :
CP:
Districte:
Telèfon:
E-mail:
Web:
Adreça de notificacions :

2. DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE
Nom del projecte :
Lloc de realització

Data d’inici
Data finalització:

PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE:
IMPORT TOTAL SOL·LICITAT (SUBVENCIÓ AJUNTAMENT):
Projecte co-financiat:  SI

 NO

Signatura del/ de la sol·licitant

Telèfon
973 56 01 00
Fax
973 56 05 62
email : ajuntament@bell-lloc.cat
Pl. Major, 8 25220 Bell-lloc d'Urgell

3.- DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A LA SOL·LICITUD
 Certificat on constin relacionades amb càrrecs, noms, cognoms i DNI les persones que
formen l’actual junta
 FOTOCÒPIA DEL DOCUMENT D’IDENTITAT de la persona representant de l’entitat
 FORMULARI del PROJECTE pel qual es sol·licita subvenció
 DOCUMENT DE DESIGNACIÓ DE COMPTE BANCARI
en el cas de que no s’hagi
presentat anteriorment a l’Ajuntament o que s’hagin modificat les dades.

4.- DECLARACIÓ DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms del representant
legal de l’entitat:
DNI/NIE número:
Càrrec que ocupa a l’entitat:
La persona que actua en nom i representació de l’entitat declara ( marqueu les caselles que
corresponguin) :
 Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que
atorga l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i tots els requisits exigits a les bases i la
convocatòria per sol·licitar i atorgar aquestes subvencions.
 Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i als documents adjunts, son
certes.
 Que l’entitat a la qual represento compleix tots els requisits per a poder obtenir
l’esmentada subvenció i que es troba al corrent del compliment de les obligacions
tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
 Que l’entitat a la qual represento no es troba en cap de les circumstàncies que
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

preveu

 Que l’entitat a la qual represento ha rebut subvencions en els darrers 12 mesos pels
següents imports:

Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell

Altres ajuntaments
Generalitat de Catalunya
Administració central
Diputació de Lleida

Telèfon
973 56 01 00
Fax
973 56 05 62
email : ajuntament@bell-lloc.cat
Pl. Major, 8 25220 Bell-lloc d'Urgell

Area

Import
€

€
€
€
€

Altres ens públics
Ens privats

€
€

 Que l’entitat a la qual represento ha presentat anteriorment davant l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell el document de designació de compte bancari.

I perquè així consti signo la present declaració

Segell entitat

Signatura del/ de la sol·licitant o representant
autoritzat/ da

Bell-lloc d’Urgell a ....... de ....................................... de 20....

Telèfon
973 56 01 00
Fax
973 56 05 62
email : ajuntament@bell-lloc.cat
Pl. Major, 8 25220 Bell-lloc d'Urgell

