SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER CONVENI

1. DADES DE LA SUBVENCIÓ
Descripció de l’activitat per la
qual es demana la subvenció
Import sol·licitat

Avançaments (*)

SI

NO

(*)Art. 18 de les Bases: Excepcionalment, a petició del beneficiari es podrà realitzar una bestreta del 70
% del pagament un cop hagi estat efectuada la concessió de la subvenció i el 30 % restant després de
presentar la justificació.

2. DADES DEL SOL·LICITANT

Nom o Raó social

Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

Fax

3. DADES DEL REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms

DNI

Càrrec amb el què actua

3. A EFECTES DE LES NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES

NIF o CIF vinculat al certificat digital
Nom de la persona física o jurídica
vinculada al certificat digital
Correu electrònic (notificació electrònica)

4. DOCUMENTACIÓ
Adjunto la documentació següent (marqueu el que correspongui)
documentació s’ha presentat anteriorment no caldrà adjuntar-la:

(Si

aquesta

Especificar l’any amb la qual es va presentar anteriorment la documentació que es
relació al punt 1:
Any de la convocatòria:
1.- Documentació a presentar en cas de no presentació en anteriors exercicis o
aquella que s’hagi modificat:
DNI sol·licitant

Escriptura d’apoderament

Escriptura de constitució

Estatuts

Plantilla dades de l’entitat (ANNEX 4)

2.- Documentació obligatòria:
Memòria de l’activitat per la qual es demana la subvenció (ANNEX 1)
Pressupost de l’activitat (ANNEX 2)
Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ai d’acord amb l’art 13 L.
38/2003 G.S. (ANNEX 3)
Dades bancàries per efectuar l’ingrés de la
subvenció

3.- Documentació opcional:
Altres documentació per facilitar la valoració de la subvenció sol·licitada. Enumerar-los:
1)
2)
3)
NO S’ADMETEN SOL·LICITUDS INCOMPLERTES
A CARDONA , a

de/d’

de

Signatura del sol·licitant o representant legal i segell

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la
persona/entitat interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament de
Cardona, i que podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment.
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