
 

ANNEX I. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS D’INTERÈS GENERAL

 

Entitat o persona sol·licitant

Noms i cognoms/ Nom 
entitat 

Identitat gènere: 

CIF/NIF 

Adreça 

Població i Codi Postal  

Telèfon/ Mòbil  

Adreça de correu elec-
trònic 

 

Representat entitat sol·licitant

Nom i cognoms 

Identitat gènere: 

NIF 

Càrrec que ocupa 

Adreça  

Població i Codi Postal  

Telèfon mòbil (a efectes 
de notificacions) 

Adreça c/e (a efectes de 
notificacions) 

Núm. Registre entitats 

EXPOSO: 

Que amb la finalitat d’aconseguir subvenció per a la realització de la següent activitat: 

DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT: 

DESCRIPCIÓ :  

 

DATA :  

PRESSUPOST : 

 

ANNEX I. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS 
CULTURALS D’INTERÈS GENERAL I ALTRES RELACIONADES AMB 

L’ENSENYAMENT 

ersona sol·licitant 

 

 Home          Dona          No binari 

 Nom sentit  

 

 

 

 

ntitat sol·licitant 

 

 Home          Dona          No binari 

 Nom sentit  

 

 

 

 

 

 

 

Que amb la finalitat d’aconseguir subvenció per a la realització de la següent activitat: 

DE L’ACTIVITAT:  

ANNEX I. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS 
I ALTRES RELACIONADES AMB 

Que amb la finalitat d’aconseguir subvenció per a la realització de la següent activitat:  

  

   

   



 

SOL·LICITO:  

 

Que m’atorgueu una subvenció de  €. 

 

Núm. de compte bancari (IBAN) on s’abonarà la subvenció, en el supòsit que sigui 

atorgada:  

 

LA PERSONA SOL·LICITANT DECLARA: 

- Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents ad-
junts, són certes. 

- Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de subvencions 
que atorga el Consell Comarcal de la Terra Alta i tots els requisits exigits a les 
bases i la convocatòria per sol·licitar i atorgar aquestes subvencions. 

- Que, en el cas que li sigui concedida la subvenció, l’accepta, així com les con-
dicions de la seva concessió. 

- Que l’entitat que representa està al corrent de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 

- Que no es troba incurs en les prohibicions per obtenir la condició de persona 
beneficiària assenyalades en els apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, general de subvencions. 

 

LA PERSONA SOL·LICITANT APORTA: 

- Memòria de l’activitat  

-   DNI/ NIF 

-  Exemplar dels estatuts de l’entitat (persona jurídica)/ Certificat acreditatiu de l’acord 
de l’òrgan pertinent pel qual es decideix demanar subvenció (Ajuntament). 

- Pressupost desglossat d’ingressos i despeses de l’activitat. 

- Declaració jurada amb el detall de les subvencions sol·licitades i rebudes. 

- Certificat de titularitat del compte bancari. 

- Els documents següents, la informació dels quals és vigent, han estat aportats pel 
sol·licitant al Consell Comarcal amb anterioritat:  

 

 

NOTIFICACIONS. D’acord amb el que preveu l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, les notificacions a ajuntaments i associacions relatives a aquesta sol·licitud 
d’ajut es realitzaran telemàticament. 

 

Signatura de la persona sol·licitant/ Signatura electrònica de l’entitat sol·licitant: 

 

 

 

 

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA 
c. Povet de la Plana, 4  -  43780 Gandesa             Tel. 977 42 00 18           www.terra-alta.cat            consellcomarcal@terra-alta.cat 

http://www.terra-alta.cat/

	Campo de texto0: 
	Campo de texto1: 
	Campo de texto2: 
	Campo de texto3: 
	Campo de texto4: 
	Campo de texto5: 
	Campo de texto6: 
	Botón de comando0: 
	Botón de comando1: 
	Botón de comando2: 
	Campo de texto7: 
	Campo de texto8: 
	Campo de texto9: 
	Campo de texto10: 
	Campo de texto11: 
	Campo de texto12: 
	Campo de texto13: 
	Campo de texto14: 
	Campo de texto15: 
	Campo de texto16: 
	Campo de texto18: 
	Campo de texto19: 
	Campo de texto20: 
	Campo de texto21: 
	Campo de texto22: 
	Casilla de verificación0: Off
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Campo de texto23: 


