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Plaça de la Vila, 1
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 93 721 68 00

AJUTS A PROJECTES PROMOGUTS PER ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE,
CULTURALS, JUVENILS, VEÏNALS, GENT GRAN, ESPORTIVES, FEMINISMES I LGTBI, I
ESPORTISTES LOCALS
SOL·LICITANT
Nom i cognoms del President/a o secretari/ària de l’entitat / Esportista / Grup de Joves

President/a

Secretari/ària

Nom de l’entitat / Grup de joves

Un altre tipus de representació:
NIF Entitat

Núm. Reg. Municipal d’entitats Any fundació

Domicili (via)

Núm.

Municipi

Codi Postal

Adreça electrònica de l’entitat

Nre. Associats

Escala

Pis

Porta

Telèfon mòbil

REPRESENTANT (Si escau)
Nom i cognoms

DNI / NIE / Pass. / NIF

DADES PER A NOTIFICACIONS
Les persones jurídiques i altres col·lectius establerts a l’article 14 resten obligats a comunicar-se per mitjans electrònics
amb l’Administració, en compliment de la Llei 39/2015.
Per a persones físiques: En cas d’haver autoritzat prèviament a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a notificar
electrònicament qualsevol tràmit o procediments del qual sigui part interessada o implicada, no cal tornar a indicar les dades
per a notificacions.
Marqueu només un canal

Adreça electrònica

Notificació
electrònica

Telèfon mòbil

Correu Postal

w w w . s a n t q u i r z e v a l l e s . ca t

En qualitat de:

DNI / NIE / Pass. / NIF

Si seleccioneu notificació electrònica rebreu un correu electrònic per accedir a la plataforma de notificació e-Notum, mitjançant la qual,
se us notificarà electrònicament qualsevol acte que es derivi d’aquest tràmit. Una vegada transcorreguts els 10 dies establerts a
l’article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada i, d'acord amb
l’esmentat article, a tots els efectes s'entendrà notificada.

NO dono el meu consentiment per consultar les dades necessàries d’altres administracions, admeses al Catàleg de
dades Interoperables, per a la resolució d’aquest tràmit.

PETICIÓ
Ser beneficiari/ària d’un ajut a projectes promoguts per entitats, d’acord amb les bases particulars
reguladores per al projecte/activitat següent:
Nom del projecte/activitat:
Programa de suport:
Que es tingui com a compte bancari de referència per fer l’ ingrés el següent número de compte IBAN
E

S-

L’IBAN d’entitat espanyola consta de 24 posicions i comença sempre per ES-
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Per a tots els programes de suport:
Annex 1: memòria del projecte / activitat
Persones físiques:
Document acreditatiu d’identitat
Persones jurídiques:
Escriptura o document de constitució dels estatuts o acta fundacional de l’entitat degudament inscrits
en el registre corresponent
NIF de l’entitat
En el cas del programa de suport per a projecte esportius (C–01–19):
Annex 2: programa projectes esportius.
En el cas del programa de suport per a esportistes locals (C–02–19):
Annex 3: programa esportistes locals.
En el cas del programa de suport C–05–19 projectes juvenils:
Annex 4: nomenament responsable grup de joves
Annex 5: declaració de compromís individual

DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARO:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Lloc

La concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària.
El compromís del compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció.
Donar coneixement de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar les que s’obtinguin en el futur.
Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Que l’activitat a executar no suposa contacte habitual amb menors i, en cas contrari, que es disposa dels
corresponents certificats legalment establerts per a acreditar que les persones que participen en el projecte no han
estat condemnades amb sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals.
Que les retribucions anuals dels òrgans de direcció o administració, en cas que els sol·licitants siguin persones
jurídiques, per tal que, si són beneficiàries d’una subvenció d’import superior als 10.000 €, l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès les faci públiques de conformitat amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Que la sol·licitud contindrà un pronunciament exprés del sol·licitant respecte l’autorització o negativa per tal que en el
cas de resultar beneficiari, l’Ajuntament obtingui de forma directa l’acreditació d’estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest
consentiment mitjançant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes
en aquesta ordenança.
Data

Signatura

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és responsable del tractament de les dades
i documents facilitats per les persones interessades i les tractarà, seguint la
normativa vigent, pels criteris següents:
Finalitat: registrar sol·licituds per gestionar comunicacions i tràmits administratius
de subvencions de l’àmbit de participació, entitats, cooperació i solidaritat. Les
dades públiques es publicaran a l’apartat web de referència o Portal Municipal de la
Transparència.
Drets: podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades, així
com retirar el consentiment, en qualsevol moment, per registre electrònic al web
municipal: www.santquirzevalles.cat, o a l'Ajuntament (plaça de la Vila, 1, 08192).
Informació addicional: podeu consultar l’apartat web de l’Ajuntament: Seu electrònica > Protecció de dades personals
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