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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE 

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
 

Entitat vinculada al servei:     ☐ Esports     ☐ Ensenyament     

Actuació subvencionada: ....................................................................................... 

 

1. Dades de l'entitat beneficiària 
Nom de l'entitat             

                                                                                                         
NIF 

 
Domicili  Codi postal     

 
Població         Telèfons 

 
Adreça electrònica                                                                                                                  

 
Número al Registre d'Entitats Locals 

 
 

 

2. Dades de la persona representant 
Nom i cognoms NIF 

 
Càrrec que ocupa a l’entitat  Telèfons 

 
Domicili Codi Postal 

 
Població 

 
Adreça electrònica 

 
 

3. Import de la subvenció sol·licitada 
 

L’import de la subvenció sol·licitada és de:                                € 
 

 
 

4. Comunicació de dades per a pagaments 
 

☐ Declaro que he fet el tràmit amb número de registre d’entrada ........./.......... 

☐ Declaro que no he modificat les dades facilitades. 
 

 

5. Sol·licitud i Declaració 
 

Qui signa, SOL·LICITA una subvenció per a l'entitat que representa i per l'import fixat 
anteriorment, i DECLARA que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en els 

documents que s'hi adjunten, els quals es relacionen al dors, corresponen a la realitat i es 
compromet a complir les condicions de la subvenció. 
 

 

6. Declaració responsable 
 

Com a persona signatària declara responsablement:  
 

☐ Que la següent documentació és vigent i no ha patit cap variació des de la darrera 

presentació de documentació1: 

☐ DNI/NIF de la persona representant de l’entitat 

☐ NIF/CIF de l'entitat 

☐ Estatuts de l'entitat 

☐ Que l’entitat que represento no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en relació amb l’article 26 del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol que aprova el Reglament de la Llei de subvencions. 

☐ Que l’entitat coneix i acompleix les obligacions de transparència establertes pel títol II de 

la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

                                                 
1 Si l’última sol·licitud de subvenció s’ha efectuat fa més de 5 anys cal presentar fotocòpia dels documents 

enumerats. 
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7. Declaració responsable sobre obligacions tributàries i seguretat social 
 

Com a persona signatària, declara responsablement: 

A. L’ENTITAT NO ESTÀ OBLIGADA A LA PRESENTACIÓ DE:  
(marqueu el que correspongui) 
 

☐ Certificat positiu de l’Agència Tributària, donat que l’entitat concorre en tots els 

supòsits següents:  
 

☐ No exerceix activitat subjecta a l'IAE 

☐ No està obligada a la presentació de declaració de l'Impost de Societats 

☐ No està obligada a la presentació de declaracions d'IVA 

☐ No ha efectuat, en els 12 mesos anteriors a aquesta data, retencions per    

IRPF a professionals 
 

☐ Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, donat que 

l’entitat concorre en tots els supòsits següents:  
  

☐ No te treballadors/res 

☐ No està inscrita en cap règim de la Seguretat Social 

 

B. L’ENTITAT ES TROBA AL CORRENT DE LES SEVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I 

AMB LA SEGURETAT SOCIAL: (marqueu el que correspongui) 
 

☐ Subvencions d’import inferior a 3.000€: Aquesta declaració substitueix la 

presentació dels corresponents certificats acreditatius. 

☐ Subvencions d’import superior a 3.000€: Presento certificats que acrediten que 

l’entitat està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social 

o autoritzo expressament a l’Ajuntament a la seva consulta.  
 

 

8. Declaració responsable menors 
 

Com a persona signatària, declara responsablement que, de conformitat amb el que 
preveu la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància 
i l’adolescència, l’activitat objecte de subvenció:  

☐ No implica contacte habitual amb menors d’edat.  

☐ Implica contacte habitual amb menors d’edat. En aquest cas, l’entitat disposa de 

les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que participen 

en el projecte no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual i es compromet a aportar-les a requeriment de 
l’Ajuntament, quan aquest ho consideri convenient, i a aportar una nova declaració 

responsable en cas que canvií alguna persona adscrita al projecte. 
 

 

9. Altres subvencions 
 
 

(marqueu la opció que s’ajusti a la realitat) 

☐ Que l’entitat que represento no ha sol·licitat altres subvencions per a la mateixa finalitat 

que aquesta convocatòria.  

☐ Que l’entitat que represento ha sol·licitat i/o obtingut les subvencions següents per a la 

mateixa finalitat que aquesta convocatòria:  

 

Entitat concedent Identificació de la convocatòria Import 

   

   

   

 
 
 

 

 



 
  

10. Documentació que s’adjunta 

 
(marqueu els documents aportats) 

 

☐ Doc. 1: Certificat expedit pel secretari/secretària de l’entitat que acrediti la representació 

legal del sol·licitant. 

(No és necessària la presentació d’aquest document si les dades del representant no han patit cap canvi 
des de la última sol·licitud de subvenció) 

☐ Doc. 2: Declaració responsable de retribucions dels òrgans de direcció o administració 

beneficiaris de subvencions, en cas que l’import subvencionat superi els 10.000€. 

☐ Doc. 3: Fitxa tècnica del projecte/ activitat. 

☐ Doc. 4: Pressupost. 

☐ Doc. 5: Compte Justificatiu/relació de factures. 

☐ Memòria justificativa de la realització de les activitats. 

☐ Documents justificatius de les despeses subvencionades (factures, rebuts,...) 

☐ NIF, estatuts de l’Entitat i DNI del representant, només en el cas que hagin variat respecte 

de l’any anterior. 

☐ Certificats d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i amb la 

Seguretat Social, si escau.   

☐ Qualsevol altre document que l'entitat consideri que afegeix dades per a la correcta 

valoració de la seva sol·licitud: (en aquest cas, especificar a continuació) 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

 

 

 
Corbera de Llobregat, ______ de/d' ___________________ de 20__  
 

Signatura electrònica 

 

 

 

 

 

 

 

Al dors hi trobareu informació sobre la llei de protecció de dades de caràcter personal 

 

 

AUTORITZO a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat perquè accedeixi 
a les meves dades i els antecedents que constin en fitxers d'altres 
administracions públiques i que calguin per a la tramitació i resolució 
d’aquesta sol·licitud. Així mateix, autoritzo que aquestes dades siguin 
comunicades a les administracions públiques que així ho sol·licitin. 
 

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent: ☐ 
 

AUTORITZO aquest Ajuntament perquè les notificacions relacionades 

amb aquesta sol·licitud em siguin trameses, amb plens efectes 
alliberadors, utilitzant mitjans electrònics a través de la plataforma e-
NOTUM, accessible des del web municipal www.corberadellobregat.cat 
 

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent: ☐ 
 

http://www.corberadellobregat.cat/


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Informació important 

És obligatori emplenar tots els camps de la sol·licitud. Per què? 

 

Perquè l'article 66 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques estableix que les sol·licituds que es formulin a 
l'Administració han de contenir les dades que s'assenyalen al formulari. 

 

Quin tractament rebran les vostres dades personals? 

 
 De conformitat amb la normativa de protecció de dades, us informem que les 

vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 

amb la finalitat legal per la qual són recollides. 

  Qualsevol altre tractament requereix del vostre consentiment exprés, llevat 
d’altres actuacions compreses dins l’exercici de les competències de l’Ajuntament o 
en d’altres supòsits previstos a la normativa vigent.  

 

Quins drets teniu en relació amb les dades que ens heu proporcionat? 

 
 Teniu el dret d'accedir a les dades, rectificar-les o suprimir-les, de limitar-ne el 

tractament, d'oposar-vos-hi i de sol·licitar-ne la portabilitat. Podeu exercir aquest 
dret mitjançant sol·licitud adreçada o presentada a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania 
(c. La Pau, 4, 08757-Corbera de Llobregat) o la Seu electrònica 

(http://seu.corberadellobregat.cat). 

 Podeu consultar informació addicional i detallada a l’apartat de protecció de dades 
de la Seu electrònica. 

 
 

 

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 

 

El sistema esmentat enviarà un avís a l'adreça de correu electrònic i/o al mòbil que 

figura en aquesta sol·licitud. 

L'accés a les notificacions electròniques es pot efectuar mitjançant la generació 
d'una paraula de pas o mitjançant certificats digitals emesos per entitats de 
certificació classificades per l'Agència Catalana de Certificació –CATCert. 

 
 

 


