Sol·licitud de subvenció
Sol·licitant
Nom i cognoms o raó social:
NIF:
Representant
Nom i cognoms:
NIF:
Càrrec:
Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper:
A l’atenció de:
Adreça:
CP:
Municipi:
Notificació electrònica: a la meva bústia electrònica, accessible des de https://seuelectronica.vic.cat.
Avís de notificació
D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament de Vic que m’enviï avisos per informar-me de
les notificacions pendents de recollir en relació amb aquesta sol·licitud:
Al telèfon mòbil:
A l’adreça de correu electrònic:
Objecte de la subvenció
Sol·licito subvenció per:
Pressupost total de l’activitat/projecte:
Import de la subvenció que se sol·licita:
En cas d’haver rebut altres ajuts, subvencions i patrocinis per la mateixa activitat/projecte i termini,
indiqueu les dades següents:
Entitat/empresa:
Import rebut:

Departament de l’Ajuntament de Vic al qual s’adreça la sol·licitud
Alcaldia
Educació
Benestar i Família
Igualtat
Civisme
Ocupació

Cooperació
Cultura
Esports

Dades bancàries del destinatari/ària de la subvenció
E

S

Declaro que les dades bancàries són correctes i certes i que són titularitat del creditor identificat en aquest document
i exonero l’Ajuntament de Vic de qualsevol responsabilitat derivada de la no-coincidència entre creditor i titular del
compte.
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Sol·licitud de subvenció
Declaro:
No estar inclòs/a 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.
Reunir totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar amb l’administració pública, i no
trobar-se en cap de les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat que assenyala l’article 71 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Complir l’obligació d’integració social de minusvàlids, en cas d’empreses de 50 o més treballadors
(article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, o Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, en relació a l’article
92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre.)
No haver estat sancionat/da ni condemnat/da per haver exercit o tolerat pràctiques laborals
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa
ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d’acord amb l’article 11.1 de la Llei 17/2015, de 21
de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Complir les regles previstes pels apartats a), c) i d) de l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
En cas que les activitats de l’entitat sol·licitant de l’ajut suposin l’accés i exercici a professions, oficis o
activitats que impliquin contacte habitual amb menors, es presentarà una declaració responsable
conforme el personal de l’entitat/empresa disposa de les certificacions legalment establertes per
acreditar que el personal no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual, així com per tràfic d’essers humans, i que en el cas que canviï alguna persona adscrita
al projecte es compromet a fer la comprovació oportuna.
Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. Per a la realització de l’activitat objecte de la
subvenció, s’ha de tenir en compte la normativa a l’hora d’utilitzar qualsevol element susceptible de
generar drets d’autor.
En cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat,
d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24
d’abril.
Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Vic.

Consentiment de consulta de dades
Autoritzo l’Ajuntament de Vic perquè, a fi de verificar tot allò declarat en aquesta sol·licitud, comprovi el
compliment adequat de totes les condicions necessàries per accedir a la subvenció i, també, perquè
comprovi que no s’incorre en cap de les prohibicions i limitacions imposades per la legislació, i perquè
consulti a l’organisme competent les dades relatives a:
• Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i de les obligacions amb la Seguretat Social
Denego expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament de Vic obtingui de forma directa
aquestes dades.
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Sol·licitud de subvenció
Documentació que s’adjunta (en cas de no autoritzar la consulta a l’Ajuntament de Vic)
Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat
Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
Documentació que s’adjunta (en tots els casos)
Memòria (annex 1)
Pressupost detallat d’ingressos i despeses de l’activitat/projecte a subvencionar (annex 2)
Dades complementàries pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (annex 3)
En cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones: Memòria que indiqui els mitjans
que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i
d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els
articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
En cas que la subvenció sigui superior a 10.000,00€ i els beneficiaris persones jurídiques: Declaració
responsable sobre retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les
públiques d’acord amb el que disposa l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern (document annex).
Per a les entitats, en cas que els estatuts dipositats al Registre Municipal d’Entitats de Vic no siguin
els vigents: original o còpia compulsada dels estatuts actuals.
Fotocòpia del DNI i del document que acredita la representació que ostenta actualment la persona
física respecte l’entitat.
Declaro que totes les dades són certes, i sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud de subvenció.
Data i signatura
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EXCM. SR/A. ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE VIC
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 personals
s’incorporaran a un fitxer automatitzat, responsabilitat de l’Ajuntament de Vic, per donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. També podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la
fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si escau, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer de la Ciutat, 1, o carrer del Virrei Avilés, 34, de
Vic), o bé mitjançant el formulari electrònic que trobareu a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.vic.cat

