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1. Entitat sol·licitant / Entidad solicitante


Nom (de l'entitat / persona fisica)* / Nombre (de la entidad / persona fisica)


Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )


Població * / Población


Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta


Codi Postal */Codigo Postal


Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico


Província/Provincia


SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ  
CONVOCATÒRIA 2018 EN RÈGIM DE 


CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A  
ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE 


REPRESENTATIVES DEL SECTOR  
COMERCIAL I DE SERVEIS 
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Tipus Via / Tipo via


Document Identificatiu * / Documento Identificativo *


Web Número. Registre entitats / Número de registro entidades


Nom de qui presideix l'entitat / Nombre de quien preside la entidad


3. Documentació que s'annexa / Documentación que se anexa:


marcar amb una "X" / marcar con una "X"


Fax


Qui subscriu sol·licita subvenció a l´Ajuntament d´Esplugues, d´acord amb la convocatòria d´enguany, en els termes següents / Quien subscribe solicita  
subvención al Ayuntamiento de Esplugues, de acuerdo con la convocatoria presente, en los términos siguientes:


 2. Dades bàsiques del Projecte / Datos básicos del Proyecto


Denominació de l´activitat / Denominación de la actividad


Import total sol.licitat / Importe total solicitado (€)


Despesa total / Gasto total (€)


Projecte de l'activitat / Proyecto de la actividad Pressupost de l'activitat / Presupuesto de la actividad


Domiciliació bancaria /  
Domiciliación bancaria


Declaració responsable / 
Declaración responsable


Certificats corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social /  
Certificados corrientes de pago con Hacienda y la Seguridad Social


Declaració vigència documentació / 
Declaración vigencia documentación


Autorització de consulta de dades /  
Autorización de consulta de datos


Annexes:
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D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat


Esplugues de Llobregat,


Sol·licitant / SolicitanteSegell de l'entitat / Sello de la entidad


La vostra sol·licitud serà adscrita a la Unitat Jurídicoadministrativa de l'Àmbit de Serveis a les Persones, que procedirà a la seva 
tramitació administrativa. El termini que la legislació vigent estableix per a la seva resolució i notificació és de tres mesos, durant els 
quals, llevat que pels motius que estableix la Llei no fos possible, hauríeu de rebre la notificació. En el cas que no la rebéssiu, 
hauríeu de considerar que l'Ajuntament la denega. Aquest termini legal té l'excepció d'aquelles sol·licituds presentades dins d'algun 
dels concursos convocats per l'Ajuntament, que seran resolts segons els terminis que s'expressin a les corresponents 
convocatòries. / Su solicitud será adscrita a la Unidad Jurídicoadministrativa del Ámbito de Servicios a las Personas, que procederá a su tramitación 
administrativa. El plazo que la legislación vigente establece para su resolución y notificación es de tres meses, durante los cuales, salvo que por los 
motivos que establece la Ley no fuese posible, debería recibir la notificación. En el caso que no la recibiese, debería considerar que el Ayuntamiento la 
deniega. Este plazo legal tiene la excepción de aquellas solicitudes presentadas dentro de alguno de los concursos convocados por el Ayuntamiento, 
que serán resueltos según los plazos que se expresen en las correspondientes convocatorias. 


Àmbits temàtics / Ámbitos temáticos:


Comerç / Comercio


2/2


DNI / NIF Càrrec que ocupa a l'entitat / Cargo que ocupa en la entidad


Nom i Cognoms / Nom i Cognoms


4. Persona sol.licitant / Persona solicitante:





1. Entitat sol·licitant / Entidad solicitante

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

CONVOCATÒRIA 2018 EN RÈGIM DE

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A 

ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE

REPRESENTATIVES DEL SECTOR 

COMERCIAL I DE SERVEIS

 

Registre d'entrada general

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

3. Documentació que s'annexa / Documentación que se anexa:

marcar amb una "X" / marcar con una "X"

Qui subscriu sol·licita subvenció a l´Ajuntament d´Esplugues, d´acord amb la convocatòria d´enguany, en els termes següents / Quien subscribe solicita 

subvención al Ayuntamiento de Esplugues, de acuerdo con la convocatoria presente, en los términos siguientes:

 2. Dades bàsiques del Projecte / Datos básicos del Proyecto

Annexes:
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D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 

 

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Sol·licitant / Solicitante

Segell de l'entitat / Sello de la entidad

La vostra sol·licitud serà adscrita a la Unitat Jurídicoadministrativa de l'Àmbit de Serveis a les Persones, que procedirà a la seva tramitació administrativa. El termini que la legislació vigent estableix per a la seva resolució i notificació és de tres mesos, durant els quals, llevat que pels motius que estableix la Llei no fos possible, hauríeu de rebre la notificació. En el cas que no la rebéssiu, hauríeu de considerar que l'Ajuntament la denega. Aquest termini legal té l'excepció d'aquelles sol·licituds presentades dins d'algun dels concursos convocats per l'Ajuntament, que seran resolts segons els terminis que s'expressin a les corresponents convocatòries. / Su solicitud será adscrita a la Unidad Jurídicoadministrativa del Ámbito de Servicios a las Personas, que procederá a su tramitación administrativa. El plazo que la legislación vigente establece para su resolución y notificación es de tres meses, durante los cuales, salvo que por los motivos que establece la Ley no fuese posible, debería recibir la notificación. En el caso que no la recibiese, debería considerar que el Ayuntamiento la deniega. Este plazo legal tiene la excepción de aquellas solicitudes presentadas dentro de alguno de los concursos convocados por el Ayuntamiento, que serán resueltos según los plazos que se expresen en las correspondientes convocatorias. 

Àmbits temàtics / Ámbitos temáticos:

Comerç / Comercio
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4. Persona sol.licitant / Persona solicitante:
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Memòria de les activitats a realitzar durant l'any 2018 (programa anual d'actuacions de l'associació)/ 
Memoria de las actividades a realizar durante el año 2018 (programa anual de actuaciones de la asociación) 
 


ANNEXE A LA SOL·LICITUD 
SUBVENCIÓ COMERÇ 
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Convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense afany de lucre representatives 
del sector comercial i de serveis. Any 2018 
  
Programa anual d'actuacións previstes per l'entitat, contemplant els apartats següents: detall de les accions previstes, calendari, objectius i pressupost 
individualitzat. Nombre d'associats/des i, quota anual i derrames previstes de l'any 2018. 
  
Convocatoria 2018 para la consesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro representativas del sector 
comercial y de servicios. Año 2018 
  
Programa anual de actuaciones previstas por la entidad, contemplando los apartados siguientes: detalle de las acciones previstas, calendario, objetivos y presupuesto  
individualizado. Número de asociados/as y, cuota anual y derramas prevista del año 2018.


Dades de l'entitat / Datos de la entidad


2017 2018


Nombre de persones associades / Número de personas asociadas


Quota anual / Cuota anual


Derrames / Derramas


Nombre total d'establiments comercials de la zona d'actuació / 
Número total de establecimientos comerciales de la zona de actuación


1. Actuacions de captació i fidelització de la clientela / Actuaciones de captación y fidelización de la clientela


Nombre de l'actuació / Nombre de la actuación


Descripció de l'actuació / Descripción de la actuación


Objectius / Objetivos


Cost / Coste


Data i durada / Fecha y duración


2. Actuacions de captació y fideliztació d'operadors comercials / Actuaciones de captación y fidelización de operadores comerciales


Nombre de l'actuació / Nombre de la actuación


Descripció de l'actuació / Descripción de la actuación


Objectius / Objetivos


Cost / Coste


Data i durada / Fecha y duración


3. Campanyes de promoció, animació i dinamització comercial / Campañas de promoción, animación y dinamización comercial


Nombre de l'actuació / Nombre de la actuación


Descripció de l'actuació / Descripción de la actuación


Objectius / Objetivos


Cost / Coste


Data i durada / Fecha y duración







4. Accions que fomentin la innovació / Acciones que fomenten la innovación


Nombre de l'actuació / Nombre de la actuación


Descripció de l'actuació / Descripción de la actuación


Objectius / Objetivos


Cost / Coste


Data i durada / Fecha y duración


3. Campanyes de promoció, animació i dinamització / Campañas de promoción, animación y dinamización


Nombre de l'actuació / Nombre de la actuación


Descripció de l'actuació / Descripción de la actuación


Objectius / Objetivos


Cost / Coste


Data i durada / Fecha y duración


5. Actuacions de formació / Actuaciones de formación


Nombre de l'actuació / Nombre de la actuación


Descripció de l'actuació / Descripción de la actuación


Objectius / Objetivos


Cost / Coste


Data i durada / Fecha y duración


6. Altres / Otros


Nombre de l'actuació / Nombre de la actuación


Descripció de l'actuació / Descripción de la actuación


Objectius / Objetivos


Cost / Coste


Data i durada / Fecha y duración


Finançament del Programa anual d'actuacions de l'associació any 2018 /  
Financiamiento del Programa anual de actuaciones de la asociación año 2018 


Despeses / Gastos % Ingressos / Ingresos %
Campanyes i comunicació / Campañas y comunicación Quotes associats / Cuotas asociados


Publicitat / Publicidad Derrames Anuals / Derramas anuales


Altres conceptes / Otros conceptos Ingressos actuacions / Ingresos actuaciones


Participació empreses i/o patrocinadors / 
Participación empresas y/o patrocinadores


Ajuntament / Ayuntamiento


Diputació / Diputación


Generalitat


Altres


TOTAL TOTAL


Sistemas d'indicadors de seguiment implementats / Sistemas de indicadores de seguimiento implementados


Servei de Comerç / Servicio de Comercio


   2/2


Accions orientades a la col·laboració amb les activitats i campanyes organitzades pel Servei de Comerç de l'Ajuntament 
d'Esplugues / Acciones orientadas a la colaboración con las actividades y campañas organizadas por el Servicio de Comercio del Ayuntamiento de  
Esplugues.





Memòria de les activitats a realitzar durant l'any 2018 (programa anual d'actuacions de l'associació)/

Memoria de las actividades a realizar durante el año 2018 (programa anual de actuaciones de la asociación)

 

ANNEXE A LA SOL·LICITUD

SUBVENCIÓ COMERÇ

 

Registre d'entrada general
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Convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense afany de lucre representatives

del sector comercial i de serveis. Any 2018

 

Programa anual d'actuacións previstes per l'entitat, contemplant els apartats següents: detall de les accions previstes, calendari, objectius i pressupost

individualitzat. Nombre d'associats/des i, quota anual i derrames previstes de l'any 2018.

 

Convocatoria 2018 para la consesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro representativas del sector

comercial y de servicios. Año 2018

 

Programa anual de actuaciones previstas por la entidad, contemplando los apartados siguientes: detalle de las acciones previstas, calendario, objetivos y presupuesto 

individualizado. Número de asociados/as y, cuota anual y derramas prevista del año 2018.

Dades de l'entitat / Datos de la entidad

2017

2018

Nombre de persones associades / Número de personas asociadas

Quota anual / Cuota anual

Derrames / Derramas

Nombre total d'establiments comercials de la zona d'actuació /

Número total de establecimientos comerciales de la zona de actuación

1. Actuacions de captació i fidelització de la clientela / Actuaciones de captación y fidelización de la clientela

Nombre de l'actuació / Nombre de la actuación

Descripció de l'actuació / Descripción de la actuación

Objectius / Objetivos

Cost / Coste

Data i durada / Fecha y duración

2. Actuacions de captació y fideliztació d'operadors comercials / Actuaciones de captación y fidelización de operadores comerciales

Nombre de l'actuació / Nombre de la actuación

Descripció de l'actuació / Descripción de la actuación

Objectius / Objetivos

Cost / Coste

Data i durada / Fecha y duración

3. Campanyes de promoció, animació i dinamització comercial / Campañas de promoción, animación y dinamización comercial

Nombre de l'actuació / Nombre de la actuación

Descripció de l'actuació / Descripción de la actuación

Objectius / Objetivos

Cost / Coste

Data i durada / Fecha y duración

4. Accions que fomentin la innovació / Acciones que fomenten la innovación

Nombre de l'actuació / Nombre de la actuación

Descripció de l'actuació / Descripción de la actuación

Objectius / Objetivos

Cost / Coste

Data i durada / Fecha y duración

3. Campanyes de promoció, animació i dinamització / Campañas de promoción, animación y dinamización

Nombre de l'actuació / Nombre de la actuación

Descripció de l'actuació / Descripción de la actuación

Objectius / Objetivos

Cost / Coste

Data i durada / Fecha y duración

5. Actuacions de formació / Actuaciones de formación

Nombre de l'actuació / Nombre de la actuación

Descripció de l'actuació / Descripción de la actuación

Objectius / Objetivos

Cost / Coste

Data i durada / Fecha y duración

6. Altres / Otros

Nombre de l'actuació / Nombre de la actuación

Descripció de l'actuació / Descripción de la actuación

Objectius / Objetivos

Cost / Coste

Data i durada / Fecha y duración

Finançament del Programa anual d'actuacions de l'associació any 2018 / 

Financiamiento del Programa anual de actuaciones de la asociación año 2018 

Despeses / Gastos

%

Ingressos / Ingresos

%

Campanyes i comunicació / Campañas y comunicación

Quotes associats / Cuotas asociados

Publicitat / Publicidad

Derrames Anuals / Derramas anuales

Altres conceptes / Otros conceptos

Ingressos actuacions / Ingresos actuaciones

Participació empreses i/o patrocinadors /

Participación empresas y/o patrocinadores

Ajuntament / Ayuntamiento

Diputació / Diputación

Generalitat

Altres

TOTAL

TOTAL

Sistemas d'indicadors de seguiment implementats / Sistemas de indicadores de seguimiento implementados

Servei de Comerç / Servicio de Comercio

   2/2

Accions orientades a la col·laboració amb les activitats i campanyes organitzades pel Servei de Comerç de l'Ajuntament

d'Esplugues / Acciones orientadas a la colaboración con las actividades y campañas organizadas por el Servicio de Comercio del Ayuntamiento de 

Esplugues.
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El Sr. /Sra


* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio


Signatura / Firma


Nom i Cognoms* / Nombre y apellidos*


AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES PER A L'APROVACIÓ DE SUBVENCIONS
Autorización de consulta de datos para la aprobación de subvenciones 


 


En representació de l'entitat* / En representación de la entidad*


Document Identificatiu* / Documento Identificativo*


Document Identificatiu / Documento Identificativo 


Esplugues de Llobregat,


DOCUMENTS ADJUNTS / DOCUMENTOS ADJUNTOS


D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d'aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat


Autoritza a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat perquè, en virtud dels respectius 
convenis de col·laboració en matèria d'intercanvi d'informació subscrits amb l'Agència 
Tributària i amb l'Administració de la Seguretat Social, comprovi de forma directa el 
compliment de les obligacions amb aquestes institucions. 
  
Autoriza al Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat para que, en virtud de los respectivos 
convenios de colaboración en materia de intercambio de información subscritos con la Agencia 
Tributaria y con la Administración de la Seguridad Social, compruebe de forma directa el 
cumplimiento de las obligaciones con estas instituciones. 
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El Sr. /Sra

* Camps de compliment obligatori 

* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura / Firma

AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES PER A L'APROVACIÓ DE SUBVENCIONS

Autorización de consulta de datos para la aprobación de subvenciones

 

Document Identificatiu* / Documento Identificativo*

Document Identificatiu / Documento Identificativo 

DOCUMENTS ADJUNTS / DOCUMENTOS ADJUNTOS

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d'aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 

 

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Autoritza a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat perquè, en virtud dels respectius convenis de col·laboració en matèria d'intercanvi d'informació subscrits amb l'Agència Tributària i amb l'Administració de la Seguretat Social, comprovi de forma directa el compliment de les obligacions amb aquestes institucions.

 

Autoriza al Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat para que, en virtud de los respectivos convenios de colaboración en materia de intercambio de información subscritos con la Agencia Tributaria y con la Administración de la Seguridad Social, compruebe de forma directa el cumplimiento de las obligaciones con estas instituciones.
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		Nom-Cognom: 

		numero-document: 

		Document-identificació: DNI

		DateTimeField1: 

		CampoTexto3: 










* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio


ANNEX 1. DOMICILIACIÓ BANCÀRIA


Esplugues de Llobregat,


Avís legal: D’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades 
seran registrades en un fitxer autoritzat i que només seran usades per als fins indicats. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició 
adreceu-vos per escrit a aquest Ajuntament / De acuerdo con la Ley orgánica 15/99, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de caracter personal, informamos que los 
datos facilitados seran registrados en un fichero automatizado y que solo seran usados par los fines indicados. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirijanse por escrito a este Ayuntamiento   
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Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de  l'Ajuntament d'Esplugues /  
Solicitud de transferencia bancaria para pagos de la Tesorería del Ayuntamiento de Esplugues 


 
Codi (a emplenar per l'ajuntament) / Código


Denominació Social / Denominación Social


Nom Comercial / Nombre Comercial


Domicili Fiscal / Domicilio Fiscal (Calle, nº, piso y puerta)


Població / Población


Telèfon / Teléfono


DNI / CIF


Correu electrònic / correo electónico Núm Epígraf I.A.E. / Epígrafe I.A.E.


Documentació a acompanyar (fotocòpia): 
Documentación a aportar (fotocopia):


Empreses 
Empresas


Declaració Censal d'alta (mod.036) 
Declaración Censal de alta (mod. 036)


i Targeta d'identificació Fiscal 
y la Tarjeta de identificación Fiscal


Particulars 
Particulares 


 


Declaració Censal d'alta (mod.036) 
Declaración Censal de alta (mod. 036)


i el Document Nacional d'identitat 
y el Documento Nacional de identidad


Fax


Per l'entitat bancària sol·licitada, conforme  amb el núm. de compte i signatura de la persona   responsable / Por la entidad bancaria solicitada, conforme con 
el nº de cuenta corriente y firma de la persona responsable 


 


Signatura de la persona responsable proveïdora / 
Firma de la persona responsable proveedora 


DOCUMENTS ADJUNTS / DOCUMENTOS ADJUNTOS


Domicili i població de l'entitat bancàrial / domicilio y población de la entidad 
bancaria   


BIC /SWIFT


compte / cuentaDC / DCOficina / OficinaBanc / Banco IBAN / IBAN
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* Camps de compliment obligatori 

* Campos de cumplimiento obligatorio

ANNEX 1. DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Avís legal: D’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades seran registrades en un fitxer autoritzat i que només seran usades per als fins indicats. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició adreceu-vos per escrit a aquest Ajuntament / De acuerdo con la Ley orgánica 15/99, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de caracter personal, informamos que los datos facilitados seran registrados en un fichero automatizado y que solo seran usados par los fines indicados. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirijanse por escrito a este Ayuntamiento  
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Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de  l'Ajuntament d'Esplugues / 

Solicitud de transferencia bancaria para pagos de la Tesorería del Ayuntamiento de Esplugues

 

Codi (a emplenar per l'ajuntament) / Código

Documentació a acompanyar (fotocòpia):

Documentación a aportar (fotocopia):

Empreses

Empresas

Particulars

Particulares

 

Per l'entitat bancària sol·licitada, conforme  amb el núm. de compte i signatura de la persona   responsable / Por la entidad bancaria solicitada, conforme con el nº de cuenta corriente y firma de la persona responsable

 

Signatura de la persona responsable proveïdora /

Firma de la persona responsable proveedora         

DOCUMENTS ADJUNTS / DOCUMENTOS ADJUNTOS

compte / cuenta

DC / DC

Oficina / Oficina

Banc / Banco

 IBAN / IBAN
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Declarant / Datos identificativos del/a Declarante


* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio


Sol·licitant / Solicitante


Nom de l´entitat * / Nombre de la entidad*


Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electrónico


ANNEX 2 A LA SUBVENCIÓ 
ACTIVITAT PUNTUAL I/O APORTACIÓ 


ECONÒMICA MUNICIPAL


R
eg


is
tr


e 
d'


en
tr


ad
a 


ge
ne


ra
l


Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *


Document Identificatiu * / Documento Identificativo *


Esplugues de Llobregat,


Segell de l'entitat /  Sello de la entidad


D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
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Fax


com a (indiqueu el càrrec que ocupa) / como (indique el cargo que ocupa)


  
El que es declara a efectes de poder formar part dels concursos convocats per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la 
resolució de les sol·licituds de subvenció presentades i/o per a la formalització de la sol·licitud d'aportació econòmica municipal 
(convenis en vigor) / Lo que se declara a efectos de poder formar parte de los concursos convocados por el Ayuntamiento de 
Esplugues de Llobregat para la resolución de las solicitudes de subvención presentadas  y/o para la formalización de la solicitud 
de aportación económica municipal (convenios en vigor) 


Que l'entitat que represento es troba al corrent de pagament de tot tipus d'obligacions fiscals amb l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat / Que la entidad que represento se encuentra al corriente de pago de todo tipo de obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat


Que compleixo tots els requisits exigits per obtenir la subvenció de les Administracions Públiques per a obtenir subvencions 
i que estic facultat per actuar-hi en nom  de l'entitat/ Que cumplo todos los requisitos exigidos para obtener la subvención de las 
Administraciones Públicas para obtener subvenciones y estoy autorizado para actuar en nombre de la entidad


Que l'entitat es compromet a comunicar a l'Ajuntament les subvencions que s'obtinguin d'institucions públiques o privades 
pel desenvolupament d'aquest programa. / Que la entidad se compromete a comunicar al Ayuntamiento las subvenciones que se 
obtengan de instituciones públicas o privadas para el desarrollo de este programa.


DECLARA / DECLARO
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Declarant / Datos identificativos del/a Declarante

* Camps de compliment obligatori 

* Campos de cumplimiento obligatorio

Sol·licitant / Solicitante

ANNEX 2 A LA SUBVENCIÓ

ACTIVITAT PUNTUAL I/O APORTACIÓ

ECONÒMICA MUNICIPAL

Registre d'entrada general

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Segell de l'entitat /  Sello de la entidad

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 
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El que es declara a efectes de poder formar part dels concursos convocats per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la resolució de les sol·licituds de subvenció presentades i/o per a la formalització de la sol·licitud d'aportació econòmica municipal (convenis en vigor) / Lo que se declara a efectos de poder formar parte de los concursos convocados por el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat para la resolución de las solicitudes de subvención presentadas  y/o para la formalización de la solicitud de aportación económica municipal (convenios en vigor) 

DECLARA / DECLARO
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Declarant / Declarante


* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio


Sol.licitant / solicitante


Nom de l'entitat / Nombre de la entidad


Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico


ANNEX 3. DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA 
DE LA DOCUMENTACIÓ


Nom i Cognoms / Nombre y apellidos


Document Identificatiu * / Documento Identificativo *


Esplugues de Llobregat,


  
Segell de l'entitat / Sello de la entidad


D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
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Fax


Com a (indiqueu el càrrec que ocupa) / Como (indique el cargo que ocupa)


DECLARA sota la seva responsabilitat que, de la documentació presentada a la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament d'Esplugues en el darrer 
any, no han sofert cap modificació els documents següents (marqueu amb una X l'opció corresponent) / DECLARA bajo su responsabilidad que , de la 
documentación presentada en la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Esplugues en el último año, no han sufrido ninguna modificación los documentos 
siguientes (marcad con una X la opción correspondiente): 
 


DNI/NIF de la persona signant de la sol.licitud (fotocòpia compulsada) / DNI/NIF de la persona que firma la solicitud (fotocopia compulsada)


NIF/CIF de l'entitat (fotocòpia compulsada) / NIF/CIF  de la entidad (fotocopia compulsada)


Acta de constitución de l'entitat (fotocòpia compulsada) / Acta de constitución de la entidad (fotocopia compulsada)


Estatus de l'entitat (fotocòpia compulsada) / Estatutos de la entidad (fotocopia compulsada)


Inscripció al registre corresponent (Generalitat, etc.) (fotocòpia compulsada) / Inscripción en el registro correspondiente (Generalitat, etc.) 
(fotocopia compulsada)


Domiciliació bancària (Annex 1) / Domiciliación bancaria (Anexo 1)


I, perquè així consti, a l'empara del que s'estableix a l'article 53 D) de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del Procediment  Administratiu Comú de les 
Administracions públiques, declara sota la seva responsabilitat el manteniment de la vigència de la documentació /  Y, para que así conste, al amparo de lo 
que se establece en el artículo 53 D) de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, declara bajo su 
responsabilidad el mantenimiento de la vigencia de la documentación 
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Declarant / Declarante

* Camps de compliment obligatori 

* Campos de cumplimiento obligatorio

Sol.licitant / solicitante

ANNEX 3. DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA

DE LA DOCUMENTACIÓ

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

 

Segell de l'entitat / Sello de la entidad

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 
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DECLARA sota la seva responsabilitat que, de la documentació presentada a la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament d'Esplugues en el darrer any, no han sofert cap modificació els documents següents (marqueu amb una X l'opció corresponent) / DECLARA bajo su responsabilidad que , de la documentación presentada en la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Esplugues en el último año, no han sufrido ninguna modificación los documentos siguientes (marcad con una X la opción correspondiente):

 

I, perquè així consti, a l'empara del que s'estableix a l'article 53 D) de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del Procediment  Administratiu Comú de les Administracions públiques, declara sota la seva responsabilitat el manteniment de la vigència de la documentació /  Y, para que así conste, al amparo de lo que se establece en el artículo 53 D) de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, declara bajo su responsabilidad el mantenimiento de la vigencia de la documentación
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