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ANNEX 1
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció)

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A LES ASSOCIACIONS
CULTURALS. EXERCICI 2019
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
NOM O RAÓ SOCIAL:
CIF:
Telèfons:
FAX:
Adreça (a efecte de notificacions):
Localitat:
C.P.:
Adreça electrònica:
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL
Nom i llinatges:
DNI:
Mail:
Telèfons:
Qualitat de la seva representació:

DECLARACIONS
,amb NIF

en qualitat de

i en representació de l’entitat

sol·licitant,
DECLAR
Que accept les bases de la convocatòria de subvencions per a les Associacions
Culturals i manifest la voluntat de subscriure un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament d’Alcúdia.
Alcúdia,

d

de 2019

(Signatura)
Nota: Totes aquestes dades s’inclouran a un fitxer de la Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS, d’acord
amb l’art. 20.8.b la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Per verificar
la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
SEGELL

AJUNTA
Codi Segur
de Validació

d354ee38f2cc4a5d958ec12ec6c5944b001

MENT
Url de validació

https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

ALCUDIA

Estat d'elaboració: Original
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ANNEX 2
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció)

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA
LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS
(BOE núm. 276, de 18.11.2003)

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA INSTITUCIÓ, ENTITAT O EMPRESA
Nom de la institució, entitat o empresa:
NIF:
Adreça/domicili social:
Codi postal:
Població:
Telèfon/s:
Fax:
Adreça electrònica:
DADES DE LA PERSONA QUE ACTUA EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA
INSTITUCIÓ, ENTITAT O EMPRESA
NIF:
Cognoms i nom:
Adreça:
Codi postal:
Població:
DECLARACIÓ
La persona signant declara que la persona jurídica que representa no es troba en
cap de les circumstàncies previstes a l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.1
Alcúdia,

d

de 2019

Segell de la institució, entitat o empresa

Signatura del/de la representant legal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Article 13.2. No es podrà obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que regula aquesta Llei, les persones o entitats en les
quals es doni alguna de les següents circumstàncies, llevat que per la naturalesa de la subvenció ho exceptuï la normativa reguladora: a) Haver estat
condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn,
malversació de fons públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics. (b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver
estat declarats insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarats en fallida, llevat que en aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, estar subjectes a
intervenció judicial o haver estat inhabilitats segons la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que hagi finalitzat el període d'inhabilitació fixat a la
sentència de qualificació del concurs. (c) ) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte
subscrit amb (d) Estar sotmesa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostentin la representació legal d’altres persones
jurídiques, en qualsevol dels supòsits de la Llei 3/2015, 30 de març, reguladora de l'exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l'Estat, de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica que reguli aquestes
matèries. (e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma
que es determini. (f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal (g) No estar al corrent de pagament
d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es determinin per reglament. (h) Haver estat sancionats mitjançant resolució ferma amb la
pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions conforme a aquesta o altres lleis que així ho estableixin. (i) No podran accedir a la condició de beneficiaris les
agrupacions previstes a l'article 11.3, segon paràgraf quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres. (j) Les prohibicions
d'obtenir subvencions també afectaran a aquelles empreses que, per raó de les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, es pugui presumir que son
continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d'altres empreses en les que haguessin concorregut aquelles. Article 13.3. En cap cas no poden
obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que regula aquesta Llei les associacions incurses en les causes de prohibició que
preveuen els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març,reguladora del dret d'associació. Tampoc no poden obtenir la condició de
beneficiari o entitat col·laboradora les associacions respecte a les quals s'hagi suspès el procediment administratiu d'inscripció perquè s'hi hagin trobat indicis
racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la Llei orgànica1/2002, mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual
es pugui practicar la inscripció al registre corresponent.
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ANNEX 3
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció)

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT O EL PROJECTE OBJECTE DE LA
SUBVENCIÓ, EXERCICI 2019
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Nom de l’entitat:
NIF:
Adreça:
Telèfon:
Representat per:
Informació que s’haurà d’especificar al Projecte a presentar que inclou
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nom del Projecte.
Objectius.
Explicació detallada de l’activitat.
Pla de treball (calendari d’execució).
Pressupost desglosat de despeses i d’ingressos.
Recursos humans (equip humà que s’encarrega de realitzar el projecte).
Projecció col·lectiva i pública (nombre de destinataris i l’àmbit territorial
quals va adreçat el projecte:
 Menys de 500 persones.
 De 500 a 1000 persones.
 De 1000 a 2000 persones.
 De 2000 a 5000 persones.
 Més de 5000 persones.
8. Difusió del projecte (mesures per donar a conèixer o publicitar l’activitat
cultural).

als

*Vos recordam que el projecte ha d’esser un document a part que contengui aquests apartats i en el què
s’expliqui detalladament les activitats subvencionables.
Tota la documentació aportada ha d’anar signada.
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ANNEX 4
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció)

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA
SOL·LICITANT SOBRE ELS FETS SEGÜENTS:
A) D’ESTAR AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL.
B) DE NO HAVER DEMANAT CAP ALTRE SUPORT, AJUT O SUBVENCIÓ PER
AL PROJECTE CULTURAL DE LA SOL·LICITUD, I SI N’ÉS EL CAS,
RELACIÓ DE LES SUBVENCIONS I AJUDES SOL·LICITADES O
CONCEDIDES PER AQUEST, AMB INDICACIÓ DELS IMPORTS I DE LES
ENTITATS SUBVENCIONADORES.
C) DELS INGRESSOS PREVISTS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE O DE
L’OBTENCIÓ D’ALTRES RECURSOS PER FINANÇAR-LO.
D) DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS ESTABLERTES EN
L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS.
Entitat sol·licitant
Nom o raó social:
CIF:
Carrer o plaça:
Localitat:
Codi postal:
Telèfons:
Fax:
Representada per la persona física que s’esmenta tot seguit, la qual
actua en qualitat de:
Representant legal de l’entitat sol·licitant
Nom i llinatges:
CIF:
Carrer o plaça:
Localitat:
Codi postal:
Telèfons:
Fax:
Correu electrònic:
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Pel que fa al projecte cultural, objecte de la sol·licitud:
A) Que l’entitat està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
B) Que:
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L’entitat no ha demanat cap altre suport, ajut o subvenció.
L’entitat ha demanat els següents ajuts o subvencions que es detallen a
continuació:
Projecte de la sol·licitud:
Entitat subvencionadota:
Quantia de l’ajut:
Marcau amb una “X” la casella corresponent

No resolta
Rebuda

Denegada

Concedida i no rebuda

Projecte de la sol·licitud:
Entitat subvencionadota:
Quantia de l’ajut:
Marcau amb una “X” la casella corresponent
No resolta
Rebuda

Denegada

Concedida i no rebuda

C) Que:
No es preveuen ingressos derivats de l’execució del projecte o l’obtenció
d’altres recursos per finançar el projecte de la sol·licitud.
Els ingressos que es preveuen obtenir de l’execució del projecte o d’altres
recursos per finançar el projecte cultural són els següents:
Títol del projecte:
Tipus d’ingressos i Import
,
,
D) Declar sota la meva responsabilitat, per a que l’òrgan concedent de la
subvenció en tengui coneixement, que:
L’entitat no incorre en cap de les prohibicions establertes a l’article 13,
apartat 2 de la Llei 38/2003.
L’entitat està exempta o no subjecte a l’impost sobre valor afegit IVA de
conformitat amb la Llei 17/2012 modificada en els pressupostos generals
del 2013 que suprimeix el requisit de reconeixement previ per part de
l’Administració Tributària.
Alcúdia,

d

2019
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(Signatura)

ANNEX 5
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció)

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS
DADES DEL PERCEPTOR
CIF/NIF PERCEPTOR:
LLINATGES I NOM / DENOMINACIÓ SOCIAL:
ADREÇA:
LOCALITAT:
C.POSTAL:
PROVÍNCIA:
TELÈFON:
FAX:
DADES BANCÀRIES
ENTITAT BANCÀRIA / SUCURSAL:
BIC SWIFT:
IBAN
ES

BANC

OFICINA

COMPTE NÚM

Sota la meva responsabilitat, declar que aquestes dades corresponen al compte
corrent o la llibreta oberta a nom de l’entitat que represent.
CERTIFICAT DE CONFORMITAT
DE L’ENTITAT BANCÀRIA:
Aquestes dades coincideixen amb les
que consten en aquesta oficina:
El director / el delegat,
Signatura:
(segell de l’entitat bancària)

Alcúdia,

d

El perceptor,

Signatura:

de 2019
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DECLARACIÓ JURADA
, amb DNI
de l’Associació Cultural

i domicili al C/
, amb NIF

d

, com a representant legal

.

Declar sota la meva responsabilitat:
Que la documentació que se relaciona a continuació ja se va presentar, a l’Àrea
de Cultura de l’Ajuntament d’Alcúdia, amb la sol·licitud de subvenció de la
convocatòria de l’any
. I que a l’esmentada documentació, fins a les hores,
no hi ha hagut canvis.

Marcau amb “X” les caselles corresponents
Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant i del DNI, NIE o NIF del representant
legal de l’entitat i, si escau, de la persona autoritzada per signar la sol·licitud.
Còpia compulsada de l’acta de la Junta Directiva en la qual s’anomena el nou
representant legal i en la què hi figuren la resta de representants de l’entitat.
Documentació acreditativa de la constitució de l’entitat associativa o
organitzativa sense ànim de lucre i dels seus estatuts degudament registrats
o, si s’escau, de la modificació d’aquella, així com els nous estatuts inscrits en
el registre pertinent.
Certificat bancari, acreditatiu del compte corrent o la llibreta en què s’ha
d’ingressar l’import de la subvenció (annex 5).
I per a que consti als efectes oportuns, sign la present declaració a
Alcúdia,
(Signatura)

d

de 2019.
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD, PER LES ASSOCIACIONS
CULTURALS BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONS NOMINATIVES DE
L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA, EXERCICI 2019

Marcau amb “X” les caselles corresponents
Model de sol·licitud (annex 1).
Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (annex 2)
Projecte de les activitats previstes per la vostra entitat durant l’any 2019
(annex 3).
Pressupost d’ingressos i despeses del 2019.
Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant i del DNI, NIE o NIF del representant
legal de l’entitat i, si escau, de la persona autoritzada per signar la sol·licitud.*
Còpia compulsada de l’acta de la Junta Directiva en la qual s’anomena el nou
representant legal i en la què hi figuren la resta de representants de l’entitat.*
Documentació acreditativa de la constitució de l’entitat associativa o
organitzativa sense ànim de lucre i dels seus estatuts degudament registrats o,
si s’escau, de la modificació d’aquella, així com els nous estatuts inscrits en el
registre pertinent.*
Certificat expedit pel secretari/a de l’entitat amb el número de socis al
corrent de
pagament de les seves quotes i les efectivament cobrades en
l’exercici corrent o en l’anterior.
Declaració d’estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i
tributàries amb l’Ajuntament d’Alcúdia i amb la Seguretat Social, que venguin
imposades per la normativa vigent. Així mateix declaració expressa on es farà
constar totes les ajudes i subvencions sol·licitades i/o concedides per qualsevol
institució pública o privada per a la mateixa finalitat. (annex 4).
Certificat bancari, acreditatiu del compte corrent o la llibreta en la qual s’ha
d’ingressar l’import de la subvenció (annex 5).*
Declaració jurada en cas de no presentar documents que ja es presentaren en
altres convocatòries, sempre que no hi hagi hagut canvis.
*Nota:
Aquests impresos s’han d’emplenar degudament i s’han de signar tots els documents.
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No és necessari presentar aquells documents senyalitzats amb l’asterisc (llevat del NIF de la persona autoritzada, si
s’escau), si ja es van presentar al Departament de l’Ajuntament d’Alcúdia competent en matèria d’Educació en alguna
de les convocatòries de subvencions corresponents a l’any 2011 o posteriors, sempre que no hi hagi hagut canvis i es
facin constar la data i l’òrgan o dependència en què es van presentar, així com la referència de la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds: 18 de setembre de 2019

MEMÒRIA TÈCNICA 2019
ASSOCIACIÓ
És la documentació amb la qual l’entitat beneficiària demostra que ha fet el
projecte
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la
introducció dels canvis que, prèviament, ha comunicat al departament.
Memòria explicativa de l’activitat realitzada: comentari i avaluació dels
resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avaluació del projecte.
Consecució dels objectius marcats.
Nivell de participació: espectadors, participants....
Calendari d’execució.
Continguts desenvolupats.
Punts forts i punts febles del projecte.
Grau de satisfacció.
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