E X P E D I E N T D E S O L · L I C I T U D DE SUBVENCIÓ
PER A PROJECTES D’ENTITATS EN L’ÀMBIT DE LA
DISCAPACITAT – MODALITAT 1

Data sol·licitud

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Entitat beneficiària i NIF

_____________________________________________________________________________________________________________________________

www.tarragona.cat

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

NIF P-4315000-B

•

Projecte / activitat

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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(a emp lenar per l ’Admi ni straci ó)

43003 TARRAGONA

•

Tel. 977 29 61 00

•

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Data acord de concessió

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Import concedit

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Quantitat anticipada

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Òrgan concedent

Alcaldia
Conselleria Delegada
Consell Plenari

Forma de concessió

Bases reguladores
Concessió singular
Conveni de col·laboració

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER PROJECTES D’ENTITATS EN L’ÀMBIT DE LA DISCAPACITAT – MODALITAT 1

1. DADES ENTITAT SOL·LICITANT
Nom i cognoms/Raó social		
Tipus via

Nom de la via

Núm.

Municipi

CP

Telèfon

Telèfon mòbil

•

www.tarragona.cat

Núm. Registre d’Entitats municipal

Bloc

Província

Escala

Pis

Porta

País

Adreça electrònica
Pàgina web/Xarxes Socials

2. DADES DEL/LA REPRESENTANT LEGAL1
Nom i cognoms
Aporta autorització

NIF/CIF/ Passaport
Declara responsablement que disposa d’autorització

Càrrec a l’entitat

Tipus via

Nom de la via

Núm.

Municipi

CP

Província

Bloc

Escala

Pis

Porta

País

VULL REBRE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES RELACIONADES AMB AQUESTA SOL·LICITUD2
Telèfon mòbil

Sí

No

Adreça electrònica
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NIF/CIF/ Passaport

3. DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE
Denominació

Període d’execució (dd/mm/aa – dd/mm/aa)

Despesa total

Import sol·licitat a l’Ajuntament de Tarragona

4. EL/LA REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT
MANIFESTA:
Sota la seva responsabilitat, que l’entitat compleix amb els requisits establerts a la normativa vigent per accedir al reconeixement de poder ser beneficiària de subvencions, que compleix els requisits concrets que estableix la present convocatòria i les
Bases que la regulen, que disposa de la documentació que així ho acredita, que la posarà a disposició d’aquest Ajuntament
quan li sigui requerida, i que es compromet a mantenir el seu compliment el període de temps inherent a l’esmentat reconeixement o exercici del dret de cobrament de la subvenció, conforme l’establert a l’article 69.1 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques.
Així mateix, es compromet a complir amb les obligacions establertes en les Bases reguladores en el supòsit que s’esdevingui
beneficiària d’una subvenció.

DECLARA, sota la seva responsabilitat:
a) Que ostenta el càrrec de President/a entre les funcions del qual hi figura la de sol·licitar subvencions. En cas de
no ser el President/a, la persona que signa disposa de poders o autorització atorgat al seu favor que el faculta
per a la presentació d’aquesta sol·licitud. En qualsevol cas, es compromet a aportar la documentació acreditativa
d’aquests extrems conjuntament amb la present sol·licitud.
b) Que l’entitat no es troba incursa en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions de conformitat amb
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
c) Que l’entitat compleix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern en els termes en què li sigui aplicable.

e) Que l’entitat no ha estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració
laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball,
de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
f) Que l’entitat no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per
haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons la Llei 17/2015, del 21 de
juliol, d’Igualtat efectiva de dones i homes.
g) Que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’AEAT, amb la Seguretat Social
i amb la Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar.
h) Que en el cas de tractar-se d’una entitat amb un nombre de 50 persones treballadores o més, compleix amb
l’obligació que estableix l’article 42 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, de donar ocupació almenys a
un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre total de les de l’entitat, o d’aplicar les mesures
alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 86/2015, de
2 de juny.
i)

Que en el cas de tractar-se d’una entitat amb una plantilla igual o superior a 25 persones, compleix amb
l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’utilitzar mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i
d’assetjament per raó de sexe, indicant els mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament
per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb
la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

j)

Que l’entitat disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la
realització de les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra
la llibertat i indemnitat sexual, segons allò disposat a l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener,
de protecció jurídica del menor, (segons la redacció donada pel la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació
del sistema de protecció a la infància i l’adolescència), en relació a l’accés i l’exercici a les professions, els oficis i
les activitats que impliquin contacte habitual amb menors.
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d) Que en cas de rebre una subvenció per un import superior a 10.000.-€, manifesta el compromís d’aportar a
l’Ajuntament de Tarragona i de la forma i en el moment que es determini, , la informació relativa a les retribucions
de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

k) Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents que adjunta, són certes.
En cas de no estar obligada a declarar, cal marcar a quin organisme:
A l’Agència Tributària (AEAT)

A la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)

Si fos requerida es compromet a la presentació de les corresponents certificacions administratives positives expedides pels òrgans competents (AEAT i TGSS)
Autoritza a l’Ajuntament de Tarragona a obtenir directament el certificat de l’AEAT de forma telemàtica, durant tot
el procés per a la resolució de subvenció sol·licitada fins a l’arxiu de les actuacions.
No autoritza a l’Ajuntament de Tarragona a obtenir directament el certificat de l’AEAT de forma telemàtica. En
aquest, l’entitat queda obligada a aportar la corresponent certificació de l’esmentat organisme en el moment de
presentació de la sol·licitud.

Pel que fa a l’’IVA, a efectes de la despesa subvencionable i la justificació, (marqueu amb una X l’opció corresponent)
L’entitat:
S’ha deduït/deduirà l’IVA suportat, per la qual cosa es pren com a despesa subvencionable l’import brut de la
factura o, en el cas de deduccions parcials, sumant-li l’import de l’IVA no deduït.
No s’ha deduït/deduirà l’IVA suportat, per la qual cosa es pren com a despesa subvencionable l’import total de la
factura, IVA inclòs.
En relació a les subvencions sol·licitades i si fos el cas, rebudes, d’altres administracions o ens públics pel projecte que
es presenta:
L’entitat no ha sol·licitat cap subvenció més pel mateix projecte.
		

Organisme:_____________________________________________________Quantitat________________________________
Organisme:_____________________________________________________Quantitat________________________________
Organisme:_____________________________________________________Quantitat _______________________________

Pel mateix projecte ha sol·licitat les següents subvencions (i encara no ha rebut resposta)
Organisme:_____________________________________________________Quantitat________________________________
Organisme:_____________________________________________________Quantitat________________________________
Organisme:_____________________________________________________Quantitat _______________________________

Plaça de la Font, 1

•

43003 TARRAGONA

•

Tel. 977 29 61 00

•

NIF P-4315000-B

•

www.tarragona.cat

L’entitat ha rebut les següents subvencions:
		

Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la inexactitud o falsedat d’aquesta
declaració responsable és motiu d’exclusió de la persona que realitza la sol·licitud de subvenció, com també motiu de
revocació i/o reintegrament de la subvenció en el cas 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.
La persona signant

Tarragona ............ , de ........................................ de 20 .......

Signatura persona autoritzada

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

ANNEX 1

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE PEL QUAL ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ
Títol del projecte:

Persones potencialment beneficiàries del projecte:

Recursos necessaris per dur-lo a terme:
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Objectius a assolir:

Calendari de realització de les activitats:

Descripció de les activitats i de les despeses previstes:

Mesures de difusió del finançament públic municipal previstes:
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Indicadors d’avaluació per mesurar els resultats obtinguts

Signatura persona autoritzada

ANNEX 2

DADES RELATIVES A L’ENTITAT
Anys de servei de l’entitat a la ciutat

Localització accessible de la seu de l’entitat a la ciutat de Tarragona

Règim de tinença del seu local

Nombre de dones/homes contractats
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Base societària (nombre homes/dones sòcies)

Nombre de dones/homes amb discapacitat contractades

Signatura persona autoritzada

ANNEX 3

DETALL DELS INGRESSOS

DETALL DE DESPESES
De personal (Nòmines/Ass. Socials)

A) Vendes i ingressos de l’activitat

Consums

B) Aportacions i subvencions B=(a)+(b)+(c)+(d)

Compres

a) Ajt. de Tarragona - Dep. Pol. Igualtat

Serveis de tercers

b)

Despeses financeres

c)

Lloguers

d)
C) Altres ingressos C= (e)+(f)

Despeses de transport
Publicitat i propaganda

e)

Altres (detallar-les en relació a part)

f)

0

0

TOTAL DESPESES
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PREVISIÓ DEL BALANÇ ECONÒMIC DEL PROJECTE

0

TOTAL INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS

0 = (A)+(B)+(C)

TOTAL DESPESES

0

DIFERÈNCIA

0

B) Detallar les subvencions concedides per altres Entitats, Administracions o empreses. En cas que no hi hagi s’hi indicarà la paraula “NEGATIU”.
C) Per exemple els ingressos dels associats.

Signatura de persona autoritzada

0

ANNEX 4

DADES BANCÀRIES

DADES DEL CREDITOR
DNI/NIF________________________ Nom del creditor____________________________________________________________
Adreça_________________________________________________________________________________ CP__________________

DADES DE LA TRANSFERÈNCIA
Entitat bancària o d’estalvi_____________________________________________________________________________
Codi bancari ____________________________Adreça______________________________________________________
Població ______________________________________ Província_______________________________________________

Signatura de persona autoritzada

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes
dades corresponen al compte corrent obert a nom de l’entitat sol·licitant*
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Població_____________________________________________ Província________________________________________________

*En qualsevol moment, l’Ajuntament de Tarragona podrà sol·licitar Certificat d’acreditació de la titularitat del compte corrent.

CONSULTA DE DOCUMENTS D’ALTRES ADMINISTRACIONS
No autoritzo l’Ajuntament de Tarragona a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques,
les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten
i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació.

CONSENTIMENT I DEURE D’INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.
He estat informat que aquesta entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanya per a la
realització d’actuacions administratives.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Tarragona.

Finalitat

Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació

Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.

Destinataris

Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades.
No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets

Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en
aquesta mateixa entitat.

Conservació de les dades Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la
normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació.
Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.
Dono el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanyen puguin ser utilitzades per a
l’enviament d’informació d’interès general
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Tarragona.

Finalitat principal

Informar sobre les activitats que es realitzen per l’Ajuntament de Tarragona.

Legitimació

Consentiment.

Destinataris

Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades.
No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets

Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en
aquesta mateixa entitat.

1)

Caldrà justificar l’autorització del representat si és necessària. D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, caldrà acreditar la representació per presentar sol·licituds, declaracions responsables o comunicacions prèvies així com
per interposar recursos, desistir d’accions o renunciar a drets. Pels actes de simple tràmit la representació es presumeix i no cal
presentar l’autorització. Per autoritzar la representació es pot fer un apoderament electrònic a la Seu electrònica de l’Ajuntament de
Tarragona/Catàleg de Tràmits, si bé serà admès qualsevol altre mitjà vàlid en dret com poden ser, entre d’altres, poder notarial o
document privat signat pel representat, junt amb còpia del seu DNI, a favor del representant. En cas que declareu responsablement
que disposeu de l’autorització, aquesta us podrà ser requerida en qualsevol moment del procediment.

2)

Les persones jurídiques, professionals col·legiats, entitats sense personalitat jurídica i els empleats públics estan obligats a rebre les
notificacions per mitjans electrònics. L’accés a les notificacions es podrà fer a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona, bé
mitjançant la introducció d’una contrasenya d’un sol ús que s’enviarà al correu electrònic indicat en la sol·licitud, o bé mitjançant
certificat electrònic reconegut, en cas de disposar d’ell. Per conèixer de l’existència d’una notificació al seu nom dipositada a la Seu
electrònica municipal rebrà un avís SMS i un correu electrònic a l’adreça indicada en la sol·licitud. La notificació per mitjans electrònics es
considerarà rebutjada si, transcorreguts 10 dies des del seu dipòsit a la Seu electrònica, no s’hi ha accedit. En aquest cas el tràmit es tindrà
per efectuat i el procediment continuarà. El fet de no rebre l’avís no impedirà que la notificació es consideri practicada. El consentiment
per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que es puguin derivar d’aquesta sol·licitud mentre
no es manifesti, si l’interessat és persona física, la voluntat de rebre-les en paper. (arts 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

