Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic
Ajuntament de Deltebre – Registre – EAC
Entrada núm.
Entrada data
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL PATROCINI PUBLICITARI DEL MUNICIPI DE DELTEBRE
PER A L’EXERCICI 2018

1.- DADES DE LA PERSONA/EMPRESA SOL·LICITANT
Nom i Cognoms / Raó Social

Adreça

Província

Telèfon mòbil

DNI / NIF

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

2.- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i Cognoms / Raó Social

Adreça

Província

Telèfon mòbil

DNI / NIF/ NIE/Passaport

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica
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D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal, us informem què les seves
dades seran incorporades en el fitxer del Registre general de l’Ajuntament de Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu
convencional, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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3.- DOCUMENTAICÓ MÍNIMA QUE S’HA D’APORTAR

Marqueu amb una creu
Declaració responsable de compromís de dur a terme el patrocini com a mínim un any
Documentació del vehicle
Autorització per aportar la documentació del vehicle per si l’Ajuntament és requerit per
una altra administració
Certificat al corrent de les obligacions tributàries, de la Seguretat Social, amb la
Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de Deltebre
DNI/CIF de la persona/empresa sol·licitant

Declaro, responsablement i sota la meva responsabilitat, que em trobo al corrent de les
obligacions tributàries amb l’Estat, amb la generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de
Deltebre, així com de les obligacions amb la Seguretat Social, en el moment de la sol·licitud.

(Signatura)
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D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal, us informem què les seves
dades seran incorporades en el fitxer del Registre general de l’Ajuntament de Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu
convencional, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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4.- DOCUMENTACIÓ PER VALORAR PER MIG DELS CRITERIS DE LES BASES:
Marqueu amb una creu els criteris que considereu que s’han de ponderar per a valorar la
concessió de la vostra subvenció, així mateix, aporteu la documentació que cregueu escaient
als efectes de valorar:

Imatge del vehicle (volum i superfície a aplicar la publicitat
Antiguitat vehicle a retolar
Destí/ruta habitual del vehicle (àmbit: Catalunya)
Destí/ruta habitual del vehicle (àmbit: estatal)
Destí/ruta habitual del vehicle (àmbit: europeu)
Documentació que acredita que es donen els requisits per
ser persona beneficiària de la subvenció en les presents
bases (veure base 6)1

,

de/d’

2 punts (semiremolc)
1 punt (vehicle rígid)
2 punts (fins a 5 anys)
1 punt (de 5 a 10 anys)
1 punt per cada província
2 punts per cada CA
3 punts per Estat/País

de 2018

Signatura,

1

Veure Annex I
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D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal, us informem què les seves
dades seran incorporades en el fitxer del Registre general de l’Ajuntament de Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu
convencional, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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6.- Requisits de les persones/empreses sol·licitants, destinataris:
Podran ser destinataris de les subvencions regulades en les presents bases, aquelles persones, físiques o jurídiques
que, empadronades o amb seu social al municipi de Deltebre, reuneixin els següents requisits:












Siguin titulars dels vehicles, o en tot cas que siguin socis de les cooperatives que tenen la titularitat dels
vehicles destinats al transport terrestre de mercaderies
En cas de no ser titulars dels vehicles, que disposin de l’autorització, per part del representant o la persona
amb poders per contractar de la cooperativa titular dels vehicles, als efectes de poder inserir la publicitat al
vehicle
Que els vehicles reuneixin totes les condicions legals necessàries per a dur a terme el transport terrestre de
mercaderies, i que estiguin actualment en actiu/en ús
Tenir seu social o estar, la persona sòcia o titular, empadronada a Deltebre
Prendre compromís d’inserir en un lloc visible del vehicle/s, el patrocini per mig del material gràfic
(emblema) de l’Ajuntament de Deltebre, durant el termini mínim d’un any. El material i el disseny seran
proporcionats per l’Ajuntament de Deltebre, i la seva instal·lació al vehicle la durà a terme també
l’Ajuntament de Deltebre, o bé qui aquest contracti a tal efecte
Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Deltebre
i amb l’Administració Tributària, això com també amb la Seguretat Social i amb la resta d’Administracions
No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per
haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o gènere, d’acord amb l’article 11 de la
Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes
No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant que el beneficiari sigui deutor per resolució de
procedència de reintegrament

11.- Termini de presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de sol·licituds serà efectiu des del 15 de gener del 2018 fins al 15 de març del 2018 o,
en el seu cas, fins l’esgotament de la dotació pressupostària reservada a tal efecte. Qualsevol sol·licitud
presentada fora del termini establert no serà admesa a tràmit.
El criteri per determinar l’ordre d’accés a la subvenció, quan sigui necessari, serà l’ordre de presentació de les
sol·licituds, amb tota la documentació complerta i correcta, a l’EAC de l’Ajuntament de Deltebre i fins a
l’esgotament de la partida pressupostària assignada.
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D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal, us informem què les seves
dades seran incorporades en el fitxer del Registre general de l’Ajuntament de Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu
convencional, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

