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Espai reservat per al Registre d’Entrada
Plaça de la Vila, 1
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 93 721 68 00

AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
SOL·LICITANT
President/a de l’entitat

DNI / NIE / Pass. / NIF

Nom de l’entitat

NIF Entitat

Núm. Registre Mun. d’entitats

Domicili (via)

Any fundació
Núm.

Municipi

Codi Postal

Núm. Associats
Escala

Pis

Porta

Telèfon

REPRESENTANT (Si escau)
DNI / NIE / Pass. / NIF

CANAL I DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ En cas de marcar per Correu Postal: indicar l’adreça només si és diferent a la del sol·licitant
Marcar només un canal

Correu Postal
Notificació
electrònica

Domicili (via)

Núm.

Municipi

Codi Postal

Escala

Pis

Porta

Adreça electrònica

D’acord amb la llei 39/2015, les persones jurídiques i altres col·lectius establerts a l’article 14 resten obligats a comunicar-se per mitjans
electrònics amb l’administració.

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

PETICIÓ
Que l’entitat a la qual represento sigui beneficiària d’un ajut a projectes de cooperació al
desenvolupament.

w w w . s a nt qu i r z e v al l e s. ca t

Nom i cognoms o raó social

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 ES-

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Annex 1.A ( Dades de l’entitat i del projecte )
Annex 1.B (Informació pressupostària)
Documentació acreditativa de la/les contrapart/s conforme estan legalment constituïda/es i que
desenvolupen el projecte al terreny.
Mapes i referents de localització geogràfica
Pla de treball del projecte a desenvolupar (cronograma)
En cas de construccions i instal·lacions, projecte tècnic amb plànols i pressupost d’obres
Aval d'altres entitats participants o col·laboradores en el projecte.
Carta de recolzament al projecte de l’administració competent del territori. En el cas de no existir
recolzament per part de l’administració, s’haurà de justificar el motiu.
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Justificació de les subvencions que s’hagin pogut rebre a les convocatòries precedents d’aquest
Ajuntament.
En el cas de projectes que s’estiguin executant, informes acreditatius de la seva evolució.
Documents bancaris que acreditin el tipus de canvi existent entre la moneda local i l’euro, en la data de la
transacció efectuada al país destinatari.
Justificació del reintegrament de subvencions anteriors que s’hagin pogut justificar o acreditar la seva
evolució.
Memòria documental de les activitats de sensibilització desenvolupades al poble de Sant Quirze del
Vallès, durant l’any anterior.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
1. Que sóc actualment el representant legal de l’entitat inscrita en el Registre d’entitats Municipal, i el meu
càrrec no ha estat revocat.
2. Que em comprometo a complir les condicions de la subvenció i a aplicar-la a la finalitat del projecte.
3. Que l’entitat que represento no reuneix cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2. de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
4. Que l’entitat que represento, ni en el procés d’admissió de membres ni en el funcionament de
l’associació es duen a terme accions que discriminen per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió ni
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
5. Que en relació amb l’entitat que represento no s’ha suspès el procediment administratiu d’inscripció
perquè s’hi hagin trobat indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del què disposa l’article 30.4 de la
Llei orgànica 1/2002.
6. Que em comprometo a comunicar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en el moment de la
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions
que s’hagin obtingut d’altres administracions i organismes públics o privats, per la mateixa activitat.
7. Que l’entitat que represento està al corrent en el compliment de les seves obligacions amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social.
Com a legal representant de l’entitat autoritzo a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a sol·licitar de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Seguretat Social , informació per a procedir a les
comprovacions, si s’escau, del compliment de les obligacions de l’entitat amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
Lloc

Data

Signatura

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les dades identificatives de la vostra sol·licitud
s'inclouran en els fitxers denominats “Registre general” i "Gestió d'expedients", dels
quals és responsable l'Ajuntament, amb les finalitats de registrar tota la
documentació d'entrada i sortida de l'ajuntament i gestionar tràmits administratius
d’ofici o a petició de part i les resolucions de les sessions dels òrgans col·legiats i
membres de govern.
Les dades es poden comunicar als interessats en el procediment o ens autoritzats
per llei.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana de
l'Ajuntament o per registre electrònic al web municipal www.santquirzevalles.cat
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