AJUNTAMENT
DE BESCANÓ
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
1.- Dades d’Identificació de l’Entitat o Associació

Nom de l’Entitat o Associació:
Adreça:
Municipi:
N.I.F.:
Telèfon:
Correu electrònic:
Núm de compte:

2.- Dades d’identificació de la persona que sol·licita la subvenció

Nom i Cognoms:
Càrrec:
D.N.I.:
Adreça:
Municipi:

3.- Sol·licitud de subvenció

Activitat:
Dia/dies que se celebra:
Pressupost total:

4.- Avaluació econòmica de l’activitat
RESUM DEL PRESSUPOST
Previsió d’ingressos

Import

Subvenció de l’Ajuntament
Aportació de l’Entitat / Associació
Altres
Total previsió d’ingressos:

Previsió de despeses

Import

Total previsió de despeses:
Cal adjuntar un certificat bancari del compte corrent mancomunat de
l’associació on ingressar la subvenció (si no s’ha aportat anteriorment).

5.- Requisits
_________________________________________

en

nom

propi

o

com

a

__________________________de l’entitat o associació, em comprometo a complir la
normativa legal vigent per a aquest tipus d’ajut i
Declaro: que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi
adjunten corresponen a la realitat i que, en cas que em fos concedida la subvenció, em
comprometo a:
1.- Fer constar en tots els impresos el motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altre mitjà de difusió, “amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Bescanó” i el logotip.
2.- Acreditar-la amb la corresponent justificació mitjançant el compte justificatiu.
3.- Donar fe que l’Entitat / Associació està al corrent de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
4.- Comunicar a l’Ajuntament tots aquells altres ajuts o subvencions que obtingui
per la mateixa activitat.
5.- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar l’Ajuntament
de Bescanó.
6.- Que l’entitat pot ser beneficiària de la subvenció perquè no està inclosa en
cap motiu d’exclusió de l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
7.- Que disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil per celebrar
l’activitat.

Bescanó,

de

Signatura de la persona que sol·licita l’ajuda

AJUNTAMENT DE BESCANÓ.

de 20___ .

Segell de l’Entitat/Associació

