MODEL SOL·LICITUD SUBVENCIÓ
En/Na

amb DNI

en actuant en nom de l’entitat
amb CIF

, i amb domicili a efectes de notificació al carrer,
núm.

, pis

CP.

porta

, de

, telèfon

EXPOSO:
Que

per

la

realització

de

les

activitats

de

durant l’any
previsió de despeses per un import total de
import total de

€

l’entitat
amb una

€ i previsió d’ingressos per un

(Si necessiteu més espai, continueu al dors)

Que d’acord amb les bases reguladores vigents de les subvencions a entitats de l’Ajuntament de
La Riba i la convocatòria corresponent, DECLARO:
 Que no estem incurs en cap de les incompatibilitats establertes a l’art. 13.de la Llei
General de Subvencions
 Que em comprometo a acceptar la subvenció en el cas que em sigui atorgada
 Que donarem publicitat en tota la producció gràfica, opuscles, fullets publicitaris i
informatius de la col·laboració de l’Ajuntament de La Riba
 Que ens comprometem a complir totes les condicions que recullen aquestes bases
 Que ens comprometem a conservar els justificants originals de l’execució de les activitats
o projectes objecte de subvenció
I per tot això, us
DEMANO:
Que se’ns concedeixi una subvenció per a les següents activitats de la nostra entitat (resum al
dors):
És mercè que espero tindreu l’amabilitat de concedir-me.
La Riba,

d

de 20

(signatura)
IL.LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LA RIBA
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada
que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de Documents de l’Ajuntament i poden ser objecte
d’inclusió en altres fitxers automatitzats per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit adreçat a aquest Ajuntament.

ACTIVITAT SUBVENCIONABLE
P.EX. DIADA DE SANT JORDI

TOTAL

INGRESSOS (indicar
procedència)

DESPESES

200€

400€

