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Entrada núm.
Entrada data

SOL·LICITUD DE LES SUBVENCIONS A ENTITATS i ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM
DE LUCRE, PEL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE PROTECCIÓ I DEFENSA
DELS ANIMALS AL MUNICIPI DE DELTEBRE 2021
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Raó Social

CIF

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

DADES DEL PRESIDENT/A
Nom i cognoms

DNI / NIF /NIE/ Passaport

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

SOL·LICITO:
Una subvenció d’acord amb la convocatòria de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre,
pel desenvolupament d’activitats de protecció i defensa dels animals al municipi de Deltebre 2021, d’acord
amb les bases reguladores.

ADJUNTO:

□
□
□
□
□

Informació general de l’entitat
Dades de l’activitat de l’any anterior a l’objecte de la convocatòria
Memòria anual d’activitats (únicament si no està en poder de l’Ajuntament de Deltebre)
Memòria descriptiva de les actuacions objecte de la subvenció
Pressupost de les actuacions objecte de la subvenció

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem que les vostres dades seran incorporades al fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre
per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu
dirigir-vos personalment o per correu convencional, per exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de les vostres dades personals.
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AUTORITZO:
El/la sotasignat autoritza l’Ajuntament de Deltebre a sol·licitar a l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària, a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a l’Administració Tributària de la
Generalitat de Catalunya, la documentació necessària per comprovar el compliment dels requisits
establerts per obtenir, percebre i mantenir la subvenció sol·licitada.
En cas de no autoritzar, caldrà aportar els certificats de l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària la Tresoreria de la Seguretat Social i l’Administració Tributària de la Generalitat de
Catalunya, pels quals us trobeu al corrent de totes les obligacions fiscals amb els esmentats
organismes.

DECLARO RESPONSABLEMENT:

-

-

Que les dades contingudes en aquesta sol•licitud i els documents que s'hi adjunten
corresponen a la realitat i que, en cas de concessió de la subvenció, em comprometo a
complir les condicions de la concessió i les previstes a la normativa general de subvencions.
Que la persona jurídica que represento no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició
per ser beneficiària de la subvenció, de conformitat amb l'article 13 de la llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i està al corrent del compliment de les obligacions
tributàries amb la Generalitat de Catalunya, amb l’Estat, amb l’Ajuntament de Deltebre així
com les obligacions amb la Seguretat Social.
No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentencies fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de
gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.
Que l’entitat que represento té un total de _____ socis, que la quota anual que aporta cada
soci és de _____ € i que els ingressos totals d’aportacions dels socis ascendeix a _______ €.

Deltebre,

de/d’

de 20

El/La President/a

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem que les vostres dades seran incorporades al fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre
per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu
dirigir-vos personalment o per correu convencional, per exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de les vostres dades personals.
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INFORMACIÓ GENERAL DE L’ENTITAT
Ens financem a través de vies que no siguin l’Ajuntament de Deltebre:

□

Pagament de quotes dels socis

□

Altres subvencions diferents a l’Ajuntament de Deltebre

□

Sponsors o patrocinadors

□

Pagament d’entrades

Participem en les activitats o actes que organitza l’Ajuntament de Deltebre (especifiqueu quines):

DADES DE L'ACTIVITAT DESENVOLUPADA L'ANY ANTERIOR
CONCEPTE

NÚMERO

Animals abandonats recollits
Assistències veterinàries
Animals abandonats acollits
Animals esterilitzats
Adopcions realitzades
Colònies de gats que es gestionen
Campanyes de conscienciació realitzades

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem que les vostres dades seran incorporades al fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre
per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu
dirigir-vos personalment o per correu convencional, per exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de les vostres dades personals.
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Memòria descriptiva i pressupost de les actuacions objecte de la subvenció
Denominació de l’activitat:

Objectius:

Breu descripció de l’activitat i altra informació rellevant:

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem que les vostres dades seran incorporades al fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre
per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu
dirigir-vos personalment o per correu convencional, per exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de les vostres dades personals.
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DESPESES (consultar les despeses subvencionables i no subvencionables a les bases de
subvenció)
Concepte

Import

Total

FONTS DE FINANÇAMENT (Per aquesta activitat en concret: inscripcions, venta d’entrades,
altres ajuts o subvencions, patrocinadors i/o sponsors,...)
Concepte

Import

Total

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem que les vostres dades seran incorporades al fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre
per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu
dirigir-vos personalment o per correu convencional, per exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de les vostres dades personals.

