SAC/CULTURA

SOL·LICITUD PER A LA CONCESSIÓ D'UNA
SUBVENCIÓ SINGULAR

Dades d’identificació del/de la representant de l’ajuntament / l’entitat sol·licitant

Cognoms i nom

NIF

En qualitat de

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

NIF

Adreça
Municipi

Codi postal

Comarca

-- Tria un municipi -Telèfon

Fax

Dades bancàries
Codi IBAN

Codi entitat

Adreça electrònica

Oficina

DC

Número de compte corrent o llibreta

ES

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 responsable (marcar el que correspongui)
Que l’ajuntament / l’entitat
, 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
887/2006, de 21 de juliol.
Que l'entitat
, per la seva naturalesa,
està exempta d'obligacions tributàries davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social.
Que l’ajuntament / l’entitat
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.
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SOL·LICITO
Una subvenció per a la realització de
Previsió total d’ingressos de l'acció o accions
objecte de la subvenció sol·licitada (Inclosa la previsió de tots els ajuts i subvencions)
Previsió total de despeses de l'acció o accions objecte de la subvenció
sol·licitada
Subvenció que es demana
Així mateix DECLARO DE MANERA RESPONSABLE que l'ajuntament/entitat
no es troba compresa en cap dels supòsits previstos a l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Documentació que s'adjunta (marcar el que correspongui):
Fotocòpia del document del NIF.
Pressupost i memòria.
Còpia compulsada dels estatuts vigents i del document acreditatiu de la
seva inscripció al Registre Públic.
Declaració de documentació ja presentada (emplenar si s'escau)
Nota: No cal presentar el CIF/ NIF i/o els estatuts si ja han estat presentats anteriorment i no han transcorregut més de 5 anys des de la presentació.

Declaro que l’entitat esmentada ja ha presentat la documentació següent als òrgans o
dependències de la Diputació de Tarragona indicats i que no s’han produït modificacions en el
contingut.
Document
Data de presentació Número de registre

Signatura i segell
Cognoms i nom
Càrrec

,

ESBORRAR

VALIDAR PROVISIONALMENT

FINALITZAR

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Passeig de Sant Antoni 100, 43003 Tarragona / Pere Martell, 2. 43001
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 tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud de subvenció i mantenir la relació 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.
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