Ajuntament de Deltebre – Registre – EAC
Entrada núm.
Entrada data

Àrea de #DeltebreProjecció
Acció Comercial
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL PATROCINI PUBLICITARI DEL MUNICIPI DE DELTEBRE
PER A L’EXERCICI 2021

1.- DADES DE LA PERSONA/EMPRESA SOL·LICITANT1
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

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
Documentació que acrediti la titularitat de l’activitat que desenvolupa l’objecte de la
subvenció
Documentació que acrediti que es compleixen els criteris de concessió (punt 8 de la
convocatòria)
1

La presentació de la sol·licitud implica la inscripció de l’Entitat al Fitxer Automatitzat de l’Ajuntament de Deltebre. Conforme a la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, les dades personals seran
incorporades al fitxer titularitat de l’Ajuntament de Deltebre. Els drets d'accés, rectificació i cancel·lació s’exerciran mitjançant
comunicació escrita presentada al registre municipal i adreçada a l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament, adreça plaça 20
de maig s/n de Deltebre, indicant clarament en el títol Tutela de drets LOPD així com el dret que es desitja exercitar.

1
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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Declaració responsable que indiqui el compromís d’adhesió a la plataforma de
MarketPlace de l’Ajuntament de Deltebre com a mínim durant el període d’un any
DNI/CIF de la persona/empresa sol·licitant
Certificats al corrents de pagaments de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, amb la Generalitat de Catalunya, amb la Seguretat Social
Pressupost de despeses del Patrocini Publicitari
Full de dades bancàries segellat per l’entitat bancària (final d’aquest formulari)
En cas de resultar beneficiari o beneficiària, es requerirà la presentació de la documentació
acreditativa ja referenciada en la declaració responsable, sempre i quan no consti en els registres
de l'Ajuntament o hagi pogut ser consultada per aquest.
L'article 13.7 de la vigent Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix la
possibilitat que l'acreditació de no estar sotmès a alguna de les prohibicions per a obtenir la
condició de beneficiari d'una subvenció pública, contingudes en els apartats 2 i 3 del mateix
article, pugui efectuar-se per mitjà de l'atorgament d'una declaració responsable, efectuada
davant una autoritat administrativa.
Per tot això, i amb motiu de la sol·licitud de l’incentiu econòmic presentat de conformitat amb
aquesta Convocatòria ......................................................., declaro2 no estar sotmès a cap de les
causes de prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvenció pública, establertes en
els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/20033, general de subvencions, ni amb les establertes
a les bases d’aquesta Convocatòria; i més específicament, declaro no mantenir deutes amb
l'Administració Tributària Estatal i Autonòmica, amb la Seguretat Social, així com amb
l’Ajuntament de Deltebre.
Segons estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, els interessats no estaran obligats a presentar
documents que es trobin en poder de l'Administració, o hagin estat elaborats per qualsevol altra
Administració; i es presumeix atorgada l'autorització dels interessats perquè l'Administració
sol·liciti aquesta documentació, llevat que hi hagi oposició expressa.
En cas de no autoritzar la consulta, haurà de marcar la casella següent i presentar la
corresponent documentació4.

2

Veure annex I
Veure annex II
4 Les certificacions, que puguin aportar els interessats que no autoritzin a l’Ajuntament a demanar les dades necessàries, tenen una
validesa general de sis mesos a comptar de la data d’expedició, RD 887/2006. En alguns casos de certificats de la AEAT poden tenir
una validesa de 12 o 3 mesos.
3

2
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.

Ajuntament de Deltebre – Registre – EAC
Entrada núm.
Entrada data

Àrea de #DeltebreProjecció
Acció Comercial
☐ No autoritzo a l'Ajuntament de Deltebre a demanar informació que es trobi en poder d'altres
administracions públiques.
Quedo informat que l'Ajuntament de Deltebre va a consultar per a la tramitació d'aquesta
sol·licitud les dades o documents:
DADA O DOCUMENT
Certificat de compliment d'obligacions tributàries.
Certificat de compliment d'obligacions tributàries.
Certificat de compliment d'obligacions amb la Seguretat
Social
Certificat de compliment d'obligacions tributàries

ORGANISME
Agència Estatal d'Administració
Tributària
Agència Tributària Catalana
Tresoreria General de la Seguretat
Social
BASE- Gestió d’ingressos. Organisme
Autònom de la Diputació de Tarragona

I en prova de tot això, signo la present, en lloc i data indicats al peu.

A ..........................., a ...... de ....................................., de 2021

(Signatura)

4.-LA SUBVENCIÓ QUE ES SOL·LICITA ÉS PEL PATROCINI PUBLICITARI MITJANÇANT:
Marqueu amb una creu
Retolació de vehicles

Supòsit 1

Supòsit 2

El web de l’activitat
La resta d’activitats subvencionables
Per l’adhesió a la plataforma de comerç online MarketPlace
5.- 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:

3
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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Criteris
Imatge del vehicle (volum i superfície a aplicar
publicitat)
Antiguitat del vehicle a retolar
Destins/rutes habituals del vehicle (àmbit de
Catalunya)
Destins/rutes habituals del vehicle (àmbit de
estatal)
Destins/rutes habituals del vehicle (àmbit
europeu)
La creació de noves experiències turístiques a
Deltebre. (S’entén per “nova experiència
turística” una activitat o servei que fins ara no
s’ha realitzat al municipi de Deltebre)
La creació de paquets turístics en els que les
empreses que ofereixen el servei siguin de
Deltebre
Edició de material de promoció turística de
l’empresa (flyers, fulletons, plànols, etc)
La creació o actualització de webs o microsites de
les empreses
La participació a fires o promocions turístiques en
les quals no participi directament l’Ajuntament
La participació en accions de promoció turística
organitzades per l’Ajuntament
La formació en matèria de turisme (cursos
específics de turisme, restauració, idiomes) del
personal que treballo a l’empresa i que es
realitzin durant l’exercici anual vigent
Estar associats a FECOTUR
Estar associats a l’Associació d’Empresaris

Puntuació
10 punts si és semi-remolc
5 punt si és un vehicle rígid
10 punts vehicles fins a 5 anys
5 punt vehicles de 5 a 10 anys
5 punt per cada província
10 punts per cada CA
Fins 3 punts segons el nº de
viatges a realitzar
Fins a 3 punts segons els països
visitats

Fins a 48 punts

Fins a 36 punts

Fins a 15 punts
Fins a 15 punts
Internacional 32 punts
Estatal 16 punts
Autonòmica 8 punts
Provincial 4 punts
Fins a 36 punts

2 punts/curs, fins un màxim de
10 punts
10 punts
8 punts
4

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.

Ajuntament de Deltebre – Registre – EAC
Entrada núm.
Entrada data

Àrea de #DeltebreProjecció
Acció Comercial
Turístics del Delta de l’Ebre
Estar adherits a la Carta Europea del Turisme
Sostenible
Activitat o producte marca Reserva de la Biosfera
Disposar del títol de Punt d’Informació Turística
del Parc Natural (s’ha realitzat el curs de formació
per conèixer millor el Delta)
Disposar del títol d’Expert en el Parc Natural (que
és el mateix curs però molt més extens)
Que l’establiment disposi d’algun segell de
qualitat
Certificat d’adhesió a la plataforma de comerç
online MarketPlace

,

de/d’

8 punts
8 punts
4 punts

6 punts
8 punts/segell
36 punts

de 2021

Signatura,

5
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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Annex I
Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud o falsedat
d'aquesta declaració responsable és motiu d'exclusió 5 de la persona que realitza la sol•licitud de
subvenció, com també motiu de revocació i/o reintegrament 6 de la subvenció en el casi que li sigui
atorgada, sens perjudici de la possibilitat d'imposar les sancions que corresponguin i d'exigir les
responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la
falsedat en la declaració.

La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o l'incompliment
dels requisits exigibles d'acord amb la legislació vigent per a l'obtenció de la subvenció, determinarà el
reintegrament de la subvenció, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que li
puguin ser exigides.

Annex II
Article 13. Requisits per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora.

1.

2.

5
6

Podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les persones o entitats que es
trobin en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les quals concorrin les
circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la convocatòria.
No podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que
regula aquesta Llei les persones o entitats en qui concorri alguna de les circumstàncies següents,
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 ajudes públiques o per delictes de prevaricació,
suborn, malversació de cabals 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 concurs, llevat que en aquest hagi
adquirit l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat
inhabilitats d'acord amb la Llei 22/2003 , de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs
el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
c. Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució
ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
d. Estar sotmesa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells
que ostentin la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits
de la Llei 3/2015, de 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 electius regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny , del règim electoral

Art 69.4 39/2015 LCAP
Art 37 38/2003 LGS

6
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.

general, en els termes establerts en la mateixa o en la normativa autonòmica que reguli
aquestes matèries.
e. No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini
per reglament
f. Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís
fiscal.
g. No trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en
els termes que es determinin.
h. Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtenir subvencions d'acord amb 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,
paràgraf segon quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus
membres.
j.
Les prohibicions d'obtenir subvencions afectaran també a aquelles empreses de les
quals, per raó de les persones que les regeixen o d'altres circumstàncies, es pot presumir
que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d'altres
empreses en les que havien concorregut.
En cap cas podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions
que regula aquesta Llei les associacions incurses en les causes de prohibició previstes en 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 podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions

respecte de les quals s'hagués suspès el procediment administratiu d'inscripció per trobar-se
indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la Llei Orgànica
1/2002, en tant no recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual pugi practicar la inscripció
en el corresponent registre.

Annex III
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

7
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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Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, fiscals i de reintegrament amb l’Administració Tributària,
la Generalitat de Catalunya així com també amb la Seguretat Social
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

8
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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SOL·LICITUD D’ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES
BANCÀRIES PER ALS TERCERS

I. Dades del creditor
Cognoms i nom / raó social :
NIF :
Telèfon :

Domicili :
Població :

Adreça electrònica:

CP :
Pàgina Web:

Nom i cognoms del representant :
D.N.I. :

En qualitat de :

II. Alta o modificació de dades bancàries
Denominació de l’entitat :
Domicili de l’oficina :
Codi compte client (CCC)

Codi entitat

Oficina

DC

Número de compte

IBAN
BIC
III. Diligència de conformitat del titular del compte corrent o llibreta d’estalvi
Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes

Data :

Signatura

IV. Diligència a complimentar per l’entitat financera (és imprescindible d’emplenar)
Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és l’autoritzada
per disposar dels fons del compte esmentat

El director/La directora
Aquest document cal enviar-lo a:

Segell

Ajuntament de Deltebre
Pl. Vint de maig,1
43580 Deltebre
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les
dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Deltebre, amb la finalitat indicada.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o cancel·lació, en els termes establerts a la legislació
vigent, adreçant-vos a l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament.

9
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.

