Model 1.- Instància de sol·licitud de subvenció per activitats culturals

1. Dades identificatives de l’ entitat sol·licitant de subvenció
Nom de l’entitat sol·licitant
Núm. de NIF

Núm. de Registre Municipal d'Entitats o de la
Generalitat de Catalunya

Adreça de l’entitat

Codi Postal / Població

Adreça de notificacions (si és diferent de l'adreça de l'entitat)

Codi Postal / Població

Telèfon

Fax

Correu electrònic

2. Dades de la persona representant (signant de la sol·licitud)
(En cas que la persona signant no sigui el president de l'entitat, caldrà que acrediti que actua com representant de l’entitat)

Nom i cognoms
Núm. de DNI/NIE

Càrrec que ocupa dins d’aquesta entitat

Telèfon

Correu electrònic

3. Dades identificatives del programa objecte de la sol·licitud de subvenció
3.1 Programa
Títol del programa

Descripció genèrica de l'activitat objecte de la sol·licitud de subvenció
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Us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Blanes amb la finalitat de dur a terme
l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o
electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els
vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Blanes, Passeig de Dintre , 29 17300 BLANES (Girona) *
Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

3.2 Pressupost del programa
______________________________________€
Cost total de les despeses

Aquest import ha de ser el mateix que el del
total de despeses del pressupost desglossat en
el model núm. 2 de la documentació a
presentar

________________________________________€
Quantitat que sol·licita

Aquest import ha de ser el mateix que el de
l’apartat 4 del pressupost dels ingressos
desglossat en el model núm. 2 de la
documentació a presentar

______________________________________________________________________________________
Localitat i data

Nom, cognoms i signatura de la persona representant

Segell de l’entitat
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Us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Blanes amb la finalitat de dur a terme
l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o
electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els
vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Blanes, Passeig de Dintre , 29 17300 BLANES (Girona) *
Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

Model 2.- Estructura i pressupost del programa/activitat pel qual es sol·licita subvenció

A) Estructura
Nom de l’entitat sol·licitant:

Títol del programa:

Justificació de l’activitat (motivacions):

Objectius generals i/o específics:

Finançament, tant propi com aliè, a disposició de l’entitat:

Viabilitat i resultats previstos:

Mecanismes de gestió, control, seguiment i avaluació:

Accions de difusió de l’activitat cultural al municipi de Blanes:
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Us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Blanes amb la finalitat de dur a terme
l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o
electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els
vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Blanes, Passeig de Dintre , 29 17300 BLANES (Girona) *
Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

B) Pressupost
Ingressos
_______________ €

1. Finançament propi:

2. Finançament públic (identificació
col·laboradores):

de la institució o les institucions públiques patrocinadores o

□ Unió Europea
□ Estat
□ Generalitat de Catalunya
□ Diputació/ns
□ Consell/s Comarcal/s
□ Ajuntament/s
□ Altres (indicar quins):

€
€
€
€
€
€
_______________ €

3. Finançament privat (identificació de l’entitat o les entitats i/o empreses patrocinadores o
col·laboradores):
_______________ €
4. Import que es sol·licita a l’Ajuntament

Total ingressos:

_______________ €
_______________ €

Despeses:
Descripció i import:
a) Detall per l’adquisició de materials que es precisin per realitzar les activitats i de l’import:
_______________ €

b) Detall dels serveis necessaris per realitzar les activitats i de l’import::
_______________ €

c) Detall d’altres despeses similars per poder realitzar les activitats i de l’import::
_______________ €

Total despeses:

_______________ €

L’import total dels ingressos ha de coincidir amb el total de les despeses.
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Us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Blanes amb la finalitat de dur a terme
l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o
electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els
vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Blanes, Passeig de Dintre , 29 17300 BLANES (Girona) *
Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

Model 3.- Declaració responsable conforme l’entitat o associació està inscrita en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes o, excepcionalment en el cas d’entitats d’interès social no
registrades en aquest municipi, declaració que estan inscrites en el Registre d’Entitats Jurídiques i
de Dret de la Generalitat de Catalunya

Dades de la persona declarant
(En cas que la persona signant no sigui el president de l’entitat, caldrà que acrediti que actua com a representant de l’entitat)

Nom i cognoms

Núm. de DNI/NIE

Càrrec que ocupa dins d’aquesta entitat
Nom de l’entitat sol·licitant

Núm. de NIF

Com que disposo dels poders necessaris per actuar en qualitat de representant de l’entitat que sol·licita la
subvenció, sota la meva responsabilitat,

DECLARO:
Que efectivament l’entitat/associació que represento, està degudament inscrita (observant tots els
requisits que estableix l’article 23 del Reglament de participació ciutadana) en el Registre municipal
d’entitats ciutadanes de l’Ajuntament de Blanes.
Que efectivament l’entitat/associació que represento, malgrat no estar inscrita en el registre esmentat en
l’apartat anterior, està classificada com a entitat d’interès social i es troba inscrita en el Registre d’entitats
jurídiques i de dret de la Generalitat de Catalunya.

Localitat i data

Nom, cognoms i signatura de la persona declarant

Segell de l’entitat
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Us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Blanes amb la finalitat de dur a terme
l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o
electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els
vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Blanes, Passeig de Dintre , 29 17300 BLANES (Girona) *
Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

Model 4.- Certificat de les dades de l’entitat
(Omplir en el cas que l’Ajuntament de Blanes no disposi de les dades actualitzades de l’entitat)

Nom de l’entitat sol·licitant
Núm. de NIF
Dades de qui estén el certificat

Nom i cognoms

Càrrec que ocupa dins d’aquesta entitat

Núm. de DNI/NIE

Data de l’assemblea general on es va
aprovar el present nomenament de càrrecs

Certifico:
-Que els càrrecs de la Junta de la nostra entitat són els que s’especifiquen a continuació:

President/a (nom i cognoms)

Número de DNI, NIE

Tresorer/a (nom i cognoms)

Número de DNI, NIE

Secretari/ària (nom i cognoms)

Número de DNI, NIE

Vocal (nom i cognoms)

Número de DNI, NIE

Vocal (nom i cognoms)

Número de DNI, NIE

Vocal (nom i cognoms)

Número de DNI, NIE

Vocal (nom i cognoms)

Número de DNI, NIE

I perquè així consti, signo aquest certificat.
El/la secretari/ària

(Nom i cognoms)
Blanes, ______de______________ 2019

Vist i plau
El/la president/a

(Nom i cognoms)
(segell de l’entitat)
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Us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Blanes amb la finalitat de dur a terme
l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o
electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els
vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Blanes, Passeig de Dintre , 29 17300 BLANES (Girona) *
Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

Model 5.- Declaració responsable conforme l’entitat està al corrent de les seves obligacions amb la
hisenda municipal, autonòmica i estatal i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social

Dades de la persona declarant
(En cas que la persona signant no sigui el president de l’entitat, caldrà que acrediti que actua com a representant de l’entitat)

Nom i cognoms

Núm. de DNI/NIE

Càrrec que ocupa dins d’aquesta entitat

Nom de l’entitat sol·licitant

Núm. de NIF

Com que disposo dels poders necessaris per actuar en qualitat de representant de l’entitat que sol·licita la
subvenció, sota la meva responsabilitat,
DECLARO:
Que efectivament l’entitat/associació que represento, no es troba inhabilitada per obtenir subvencions de les
administracions públiques i que està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb la
hisenda municipal, autonòmica i estatal, i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
I, perquè es pugui comprovar aquesta afirmació,
Autoritzo a l’Ajuntament de Blanes a:
- obtenir de manera directa, mitjançant certificats telemàtics emesos per aquests organismes, l’acreditació
del compliment d’aquestes obligacions
- consultar en el Registre d’Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat de Catalunya les dades de l’entitat
Denego expressament el nostre consentiment perquè l’Ajuntament de Blanes obtingui de forma directa
aquestes dades.
(Als efectes de l’article 5.1 b) i c) de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, cal informar
que les sol·licituds han d’estar emplenades de forma total i obligatòria, i la denegació de l’interessat a
autoritzar l’obtenció de les dades dels apartats anteriors, comporta la impossibilitat de tramitar aquesta
sol·licitud, a no ser que el sol·licitant aporti personalment i adjunt a aquesta sol·licitud tots els documents
acreditatius corresponents.
I perquè així consti, signo aquesta declaració.

El/la secretari/ària

(Nom i cognoms)

Vist i plau
El/la president/a

(Nom i cognoms)
(Segell de l’entitat)

Blanes, ______de______________ 2019
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Us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Blanes amb la finalitat de dur a terme
l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o
electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els
vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Blanes, Passeig de Dintre , 29 17300 BLANES (Girona) *
Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

Model 6.- Declaració jurada de subvencions atorgades per altres organismes públics o entitats
privades

Dades de la persona declarant
(En cas que la persona signant no sigui el president de l’entitat, caldrà que acrediti que actua com a representant de l’entitat)

Nom i cognoms

Núm. de DNI/NIE

Càrrec que ocupa dins d’aquesta entitat

Data de l’assemblea general on es va
aprovar el present nomenament de càrrecs

Nom de l’entitat sol·licitant

Núm. de NIF

Com que disposo dels poders necessaris per actuar en qualitat de representant de l’entitat que sol·licita la
subvenció, sota la meva responsabilitat,

DECLARO:

Que per aquest programa, no hem rebut cap altra subvenció atorgada per altres organisme públics
i/o altres entitats privades.

Que per aquest programa, si hem rebut finançament, de tipus:
Públic:
Identificació de la/es
institució/ns
patrocinadora/es o col·laboradora/es
Unió Europea

pública/ques

Import en €

Estat
Generalitat de Catalunya
Diputació/ns
Consell/s Comarcal/s
Ajuntament/s:
Altres: (indicar quins)

Privat:
Identificació de
col·laboradores

les

empreses

patrocinadores

o

Import en €

(Avís: les subvencions declarades i les seves quanties s’han de fer constar al pressupost d’ingressos del model 2)
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Us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Blanes amb la finalitat de dur a terme
l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o
electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els
vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Blanes, Passeig de Dintre , 29 17300 BLANES (Girona) *
Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

I que em comprometo a comunicar a l’Ajuntament de Blanes noves subvencions, ajuts, ingressos o
recursos, que financin les activitats subvencionables, tant aviat com les conegui i en tot cas, amb anterioritat
a la justificació de la subvenció atorgada.

Localitat i data

Nom, cognoms i signatura de la persona declarant

Segell de l’entitat
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Us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Blanes amb la finalitat de dur a terme
l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o
electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els
vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Blanes, Passeig de Dintre , 29 17300 BLANES (Girona) *
Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

Model 7.- Dades bancàries de l’entitat o associació

El pagament es podrà efectuar a través de taló bancari o de transferència bancària. Si s’efectua a través de
transferència el/la sol·licitant autoritza a l’Ajuntament de Blanes a ingressar l’import de la subvenció al
compte que s’indica a continuació:

Titular del compte

Nom de l’entitat (banc o caixa)

Adreça i població

Codi SWIFT o BIC de l’oficina (entre 8 i 11 dígits)

Codificació internacional del compte (codi IBAN) Codi País (4díg) / Oficina (4díg) / Control (4díg) / Núm. de
compte (8díg)

El/la secretari/ària

(Nom i cognoms)
Blanes, ______de______________ 2019

Vist i plau
El/la president/a

(Nom i cognoms)
(segell de l’entitat)
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Us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament de Blanes amb la finalitat de dur a terme
l’adequada gestió de les subvencions. El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o
electrònica amb la finalitat de què l’Ajuntament pugui atendre l’objectiu indicat. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els
vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Blanes, Passeig de Dintre , 29 17300 BLANES (Girona) *
Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

