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Sol·licitud d’ajut per fomentar les actuacions de promoció de les comarques de les
Terres de l’Ebre
Dades de l’entitat sol·licitant
Nom de l’entitat

CIF

Adreça (carrer, núm., pis i porta)

Codi postal

L’entitat té pàgina web?
Sí. Adreça:
No
Població

Número de control

Número de compte

Telèfon de contacte

Adreça electrònica

Dades bancàries
Entitat

Oficina

Dades de la persona interlocutora de l’entitat
Cognoms i nom

Dades de l’actuació per a la qual es demana l’ajut
Nom de l’actuació

Data de realització

Àmbit territorial de l’actuació

S’ha fet difusió de l’actuació a través de la pàgina web?
Sí
No

Pressupost total de l’actuació

Import de l’ajut sol·licitat

Dades del/de la persona que certifica
Cognoms i nom

Càrrec que ocupa

Certifico, a l’efecte d’aquesta sol·licitud de subvenció presentada davant de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre:
1. Que el/la senyor/a
, amb NIF número
és el/la representant legal de
l’entitat segons l’acord adoptat per
en data
.
2. Que en l’acord adoptat per
en data
va aprovar la sol·licitud d’acollir-se a
aquests ajuts i el compromís de dur a terme la despesa necessària.
Vist-i-plau de l’alcalde o alcaldessa
Signatura del/de la secretari/ària interventor/a

Declaració
L’entitat sol·licitant:
- Està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Administració de l’Estat i de les
obligacions amb la Seguretat Social i no està inclosa en les prohibicions per obtenir la condició de persona beneficiària establertes a
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Es compromet a utilitzar el logo de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre en la publicitat i la difusió de
l’actuació per a la qual es demana l’ajut.
No ha sol·licitat ni ha rebut altres ajuts per al finançament de la mateixa actuació de cap organisme de les administracions públiques
o d’entitats privades, nacionals o internacionals.
Ha sol·licitat un ajut per a la mateixa finalitat a alguna administració pública o a les entitats privades, nacionals o internacionals
següents:
Ens:
quantitat de
Any
Ens:
quantitat de
Any
Ens:
quantitat de
Any
Ens:
quantitat de
Any
Ens:
quantitat de
Any
Ens:
quantitat de
Any
Població i data
Signatura del/de la representant legal
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Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud
Pla de treball que defineixi els objectius, les activitats, el pressupost i el quadre de finançament, per a realitzar les activitats
previstes en la sol·licitud, així com un informe amb els mitjans humans i materials disponibles per a dur-les a terme. Al Pla de treball
també s’hi haurà de fer constar si l’actuació o activitat per a la qual es sol·licita subvenció és novedosa. El pressupost del Pla de
treball haurà d’anar signat i amb la data.

Comunicació de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, a les entitats
sol·licitants
1

Si voleu accedir a aquest ajut empleneu els apartats que corresponguin, signeu i presenteu l’imprès de sol·licitud, juntament amb
la documentació establerta a l’apartat 4.5 de les bases i que s’especifiquen a l’apartat anterior.

2

La signatura i la presentació d’aquesta sol·licitud implica la plena acceptació de les bases i, d’acord amb la disposició addicional
primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, modificada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, l’autorització a
l’Administració de la Generalitat per comprovar, d’ofici, si l’entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, llevat que aquesta autorització es denegui expressament.
En el supòsit de denegació de l’autorització, l’entitat beneficiària queda obligada a presentar, en el moment de la justificació, el
certificat expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, l’Agència Tributària de Catalunya i el certificat de la Tresoreria de
la Seguretat Social d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals i tributàries.

3

El termini màxim de resolució i notificació del procediment és el que estableixen les bases de la convocatòria corresponent.
Transcorregut el termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució, s’entén que la sol·licitud ha estat desestimada.

4

Aquesta prestació econòmica se sotmetrà al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

5

Les sol·licituds s’han de presentar en el registre de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, a l’avinguda de la
Generalitat, 116, 43500 Tortosa, o bé en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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