GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
Comunicació

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LES PUBLICACIONS
PERIÒDIQUES DE CARÀCTER LOCAL I COMARCAL

Dades d’identificació del/de la representant de l’entitat sol·licitant
Cognoms i nom

NIF

En qualitat1 de

Dades d’identificació de l’entitat sol·licitant
Nom

NIF

Adreça
Municipi

Codi postal

Comarca

-- Tria un municipi --

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Dades bancàries
Número de compte IBAN

ES
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL I D’ALTRES
REQUISITS EXIGITS PER OBTENIR LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI
Declaro de manera expressa i responsable2
Que l’ens
, i en
la data que s’indica, es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social, imposades per la legislació vigent segons estableix l’article 14 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’article 24 del
Reglament de l’esmentada llei aprovat pel Reial decret

1

Càrrec
2 Marqueu l'opció que correspongui.
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887/2006, de 21 de juliol.
Que l'ens
,
per la seva naturalesa, està exempt d'obligacions tributàries davant l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social
(TGSS).
Que l'ens
compleix els altres requisits exigits a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, per obtenir la condició de beneficiari de la subvenció que es
sol·licita.

✔

AUTORITZO la Diputació de Tarragona a sol·licitar de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades
relatives al compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, als efectes
exclusius de comprovació del compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre
i mantenir la subvenció que es sol·licita.
(Si escau, desmarcar)
D’acord amb la convocatòria de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter
local i comarcal, exercici 201:

SOL· LICITO
una subvenció per a la publicació de la revista:
Dades de la revista
Denominació de la revista
Nombre d’edicions que es preveu realitzar durant l’any 201

Mínim exigit: 2 edicions a l’any

Tirada total prevista per a l’any 2013

Tirada mitjana prevista per a l’any 201
Tant per cent de la revista escrit en català
0,00%

Mitjana de pàgines de cada revista
La revista disposa d'edició digital

Sí

No

(en cas de tenir-ne feu constar adreça URL)

3

Resultat de multiplicar la mitjana de cada tirada pel nombre d’edicions
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Pressupost de l'actuació
Pressupost de despeses
Concepte

Import

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total despeses
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Pressupost d'ingressos
Concepte

Import

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total ingressos

€0,00

Balanç
€0,00

Subvenció sol·licitada4
Import

4

Expliciteu l'import de la subvenció que es demana a la Diputació de Tarragona.
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Documentació a adjuntar 5
a) Còpia compulsada dels estatuts vigents i del do cument acreditatiu de la seva
inscripció al registre
b) Un exemplar de l’últim número editat de la publicació
Declaració de documentació ja presentada (Emplenar només si s’escau)

DECLARO
1. Que l’entit at esmentada ja ha p resentat la document ació següent, en la dat a que
s’indica, als òrgans o d ependències de la Dipu tació de Tarragona que es fan const ar i
que no s’han produït modificacions en el contingut:
Document

Òrgan o dependència

Data

Núm. de registre

2. Que l'entitat
es compromet a trametre un exemplar de cada número de la publicació
que editi durant l'any 2018.
,

Signatura

ESBORRAR

Segell de l'entitat

VALIDAR PROVISIONALMENT

FINALITZAR

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona / Carrer Montcada 32 (Palau
Climent), 43500 Tortosa
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal us informem que les dades
de caràcter personal que ens faciliteu a través d'aquest formulari, seran objecte de tractament i s'incorporaran a una base de dades que
és responsabilitat de la Diputació de Tarragona, amb domicili al Passeig de Sant Antoni, núm. 100, de Tarragona.
La finalitat del fitxer i del tractamen t de les dade s és p oder gestionar la sol·licitud de subv enció i mante nir la r elació i la comunicació
administrativa entre el sol·licitant i la Diputació de Tarragona.
Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d'oposició, d'accés, de rectificació i de
cancel·lació dirigint un escrit a la Diputació de Tarragona (a l'adreça postal assenyalada) o enviant un correu electrònic a l'adreça
protecciodedades@diputaciodetarragona.cat.
5

En cas que el beneficiari, en els últims cinc anys, hagi presentat a la Diputació de Tarragona el document a) i/o b) i que no s’hagi
produït cap modificació, no té l’obligació de presentar-lo, sempre que ho faci constar a l’apartat Declaro
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