Ajuntament d’Oliva
Bases reguladores convocatoria subvencions Participació Ciutadana

Annex 01:INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD
Entitat:
Adreça:
Núm. de registre en la Com. Valenciana

CIF:

Núm. de registre en l'Ajuntament d'Oliva

Nom i càrrec del representant:
Domicili per a notificacions:
Correu electrònic

Telèfon fix

Telèfon mòbil

D'acord amb les Bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions i
entitats integrades en la Regidoria de Participació Ciutadana, s'acompanya la següent
documentació original:

a) Instància sol·licitant la concessió de la subvenció municipal, junt amb el compromís de
destinar la subvenció a l'execució de l'objectiu, projecte o activitat sol·licitada.
b) Les persones físiques hauran d'aportar.
- Fotocòpia del D.N.I. de la persona sol·licitant.
- Acreditació d'estar al corrent amb les obligacions tributàries, davant la Seguretat
Social i l'Ajuntament d’Oliva en la data de presentació de la sol·licitud. En el cas de
les obligacions amb l'Ajuntament d’Oliva es procedirà d'ofici a sol·licitar aquestes
dades.
- Declaració responsable de no incórrer en cap circumstància que li impedisca
obtindre la condició de beneficiària d'una subvenció, segons els termes contemplats
a l'article 13 de la Llei general de subvencions.
c) Les Entitats, per la seua banda, hauran d'acreditar:
- Que es troben constituïdes legalment.
- Quan es tracte d'associacions, hauran de figurar inscrites en el Registre Municipal
d'Associacions Veïnals. Excepcionalment podrà atorgar-se subvenció a associacions
d'àmbit superior al Municipi, encara que no figuren inscrites en aquest Registre.
- Si es tracta d' ONGs hauran d'acreditar la seua inscripció com a tals en el Registre
Públic corresponent.
- Acreditació d'estar al corrent amb les obligacions tributàries, davant la Seguretat
Social i l'Ajuntament d’Oliva en la data de presentació de la sol·licitud. En el cas de
les obligacions amb l'Ajuntament d’Oliva es procedirà d'ofici a sol·licitar aquestes
dades.
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- Declaració responsable de la persona física o del representant legal de l'entitat de
no incórrer en cap circumstància que li impedisca obtindre la condició de beneficiari
d'una subvenció, segons els termes contemplats a l'article 13 de la Llei general de
subvencions. I de trobar-se facultat per a actuar en nom de l'entitat.
d) Memòria en la que conste la descripció de les activitats per a les quals se sol·licita
subvenció (una per cada activitat): nom, finalitats, objectius, trajectòria, memòria
econòmica.
e) Pressupost detallat d'ingressos i despeses, amb indicació dels mitjans financers
previstos.
f) Imprés d'alta a tercers amb les dades de l'entitat bancària a la qual s'ha de transferir
l'import de la subvenció (si s'han modificat les dades bancàries o participen per primera
vegada en la convocatòria).

Segons el Reglament (UE) 2016/679 i la seua normativa de desplegament de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que l’Ajuntament d’Oliva tractarà les vostres dades per als fins d’aquesta sol·licitud segons la Llei 39/2015 de procediment
administratiu comú de les administracions públiques i la legislació sectorial que poguera correspondre; posteriorment es
mantindran amb fins d’arxiu en interès públic. Les vostres dades són necessàries per a tramitar la vostra sol·licitud i autoritzeu
l’Ajuntament a comprovar-les i completar les dades necessàries per a aquesta, amb la consulta dels arxius propis i els d’altres
administracions públiques que siguen necessaris. Aquestes no es cediran a cap tercer excepte per obligacions legals i a aquelles
administracions públiques que foren les destinatàries del tractament.

Segell de l'Entitat

Oliva, a............. de............................... de 20...

Signat:...........................................................................
President de..................................................................

A/A ALCALDIA-PRESIDÈNCIA AJUNTAMENT D'OLIVA
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Annex 02:PRESSUPOST TOTAL DE DESPESES I INGRESSOS
En/Na.................................................................................................... amb DNI............................
en qualitat de President de l'entitat................................................................................................

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT

Que l'import total d'ingressos i despeses aprovades per l'Assemblea Ordinària per a l'any 2019,
és el següent:

Ingressos:

Despeses:

Aportacions dels membres de l'entitat............................
Aportació d'espònsors......................................................
Altres aportacions.............................................................
Total previsió ingressos....................................................

I per deixar-ne constància, signe la present declaració. Oliva, a.......... de...................... de 20...

(Signatura i Segell de l'Entitat)

Signat:.....................................................................................
* Cal recordar que són causes de reintegrament de la subvenció, més els interessos de demora corresponents, els
previstos a l'article 37 de la Llei general de subvencions; entre els quals: haver obtingut la subvenció falsejant les
condicions requerides, o amagant aquelles altres que hagueren impedit aconseguir-la. Falsedat que, a més, podria donar
lloc a la incoació d'un expedient sancionador, d'acord amb l'article 31 de Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions (BOP núm. 187, de data 26-09-2018).

A/A ALCALDIA-PRESIDÈNCIA AJUNTAMENT D'OLIVA
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Annex 03: SUBVENCIONS D'ALTRES ADMINISTRACIONS
En/Na.................................................................................................... amb DNI............................
en qualitat de President de l'entitat................................................................................................

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT

Que la citada Entitat, per a la realització de les activitats per a les quals sol·licita subvenció:
(* marcar amb una "X" la casella que corresponga)

 No ha sigut beneficiari de subvencions i/o ajudes econòmiques, d'altres Regidories
de l'Ajuntament d'Oliva.
 No ha sol·licitat, ni rebut, cap subvenció d'altres Administracions Públiques
(distintes a l'Ajuntament d'Oliva), ni d'Entitats Privades.
 Sí ha sol·licitat i rebut les subvencions i/o ajudes (d'altres Administracions
Públiques distintes a l'Ajuntament d'Oliva) que a continuació es relacionen:
Nom Entitat i concepte subvenció concedida o sol·licitada

Quantitat concedida o
sol·licitada

I per deixar-ne constància, signe la present declaració. Oliva, a.......... de...................... de 20...

(Signatura i Segell de l'Entitat)

Signat:.....................................................................................
* Cal recordar que són causes de reintegrament de la subvenció, més els interessos de demora corresponents, els
previstos a l'article 37 de la Llei general de subvencions; entre els quals: haver obtingut la subvenció falsejant les
condicions requerides, o amagant aquelles altres que hagueren impedit aconseguir-la. Falsedat que, a més, podria donar
lloc a la incoació d'un expedient sancionador, d'acord amb l'article 31 de Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions (BOP núm. 187, de data 26-09-2018).

A/A ALCALDIA-PRESIDÈNCIA AJUNTAMENT D'OLIVA
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Annex 04:REQUISITS CONDICIÓ DE BENEFICIARI
En/Na.................................................................................................... amb DNI............................
en qualitat de President de l'entitat................................................................................................

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT

Que reuneix els requisits exigits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, per a obtenir la condició de beneficiari, i que no concorren en ell cap de les
circumstàncies previstes en l'article 13, apartats segon i tercer del mateix text legal, declarant
expressament trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de
subvencions amb l'Ajuntament d'Oliva.

I per deixar-ne constància, signe la present declaració. Oliva, a.......... de...................... de 20...

(Signatura i Segell de l'Entitat)

Signat:.....................................................................................
* Cal recordar que són causes de reintegrament de la subvenció, més els interessos de demora corresponents, els
previstos a l'article 37 de la Llei general de subvencions; entre els quals: haver obtingut la subvenció falsejant les
condicions requerides, o amagant aquelles altres que hagueren impedit aconseguir-la. Falsedat que, a més, podria donar
lloc a la incoació d'un expedient sancionador, d'acord amb l'article 31 de Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions (BOP núm. 187, de data 26-09-2018).

A/A ALCALDIA-PRESIDÈNCIA AJUNTAMENT D'OLIVA
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Annex 05:MODEL PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ
Entitat:
Adreça:
Núm. de registre en la Com. Valenciana

CIF:

Núm. de registre en l'Ajuntament d'Oliva

Nom i càrrec del representant:
Domicili per a notificacions:
Correu electrònic

Període de la subvenció

Telèfon fix

Import de la subvenció

Telèfon mòbil

Data acord aprovació concessió subvenció

D'acord a l'establit en les Bases Reguladores per a la convocatòria de subvencions a
associacions i entitats integrades en la Regidoria de Participació Ciutadana, adjunte la següent
documentació original com a justificació de la subvenció concedida:
- Memòries de les actuacions (signades i segellades).
- Declaració responsable d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat.
- Declaració responsable d'aplicació de les factures presentades.
- Relació de despeses que es presenten.
- Factures justificatives.
- Declaració responsable de no haver de presentar declaracions d'IVA.

I per deixar-ne constància, signe la present declaració. Oliva, a.......... de...................... de 20...

(Signatura i Segell de l'Entitat)

Signat:.....................................................................................
* Cal recordar que són causes de reintegrament de la subvenció, més els interessos de demora corresponents, els previstos a
l'article 37 de la Llei general de subvencions; entre els quals: haver obtingut la subvenció falsejant les condicions requerides, o
amagant aquelles altres que hagueren impedit aconseguir-la. Falsedat que, a més, podria donar lloc a la incoació d'un expedient
sancionador, d'acord amb l'article 31 de Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions (BOP núm. 187, de data 2609-2018).

A/A ALCALDIA-PRESIDÈNCIA AJUNTAMENT D'OLIVA
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Annex 06:DESTINACIÓ IMPORTS FACTURES - SUBVENCIONAT MENYS DEL 100% DEL COST

En/Na.................................................................................................... amb DNI............................
en qualitat de President de l'entitat................................................................................................

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT

Que les factures que es presenten com a justificants s'han aplicat a les activitats i despeses
subvencionades, que corresponen a les finalitats per a les quals va ser concedida la subvenció i
que, encara que reben o hagen rebut altres ajudes o subvencions per institucions públiques o
privades, no superen conjuntament el 100% del cost de les activitats subvencionades.

I per deixar-ne constància, signe la present declaració. Oliva, a.......... de...................... de 20...

(Signatura i Segell de l'Entitat)

Signat:.....................................................................................

* Cal recordar que són causes de reintegrament de la subvenció, més els interessos de demora corresponents, els
previstos a l'article 37 de la Llei general de subvencions; entre els quals: haver obtingut la subvenció falsejant les
condicions requerides, o amagant aquelles altres que hagueren impedit aconseguir-la. Falsedat que, a més, podria donar
lloc a la incoació d'un expedient sancionador, d'acord amb l'article 31 de Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions (BOP núm. 187, de data 26-09-2018).

A/A ALCALDIA-PRESIDÈNCIA AJUNTAMENT D'OLIVA
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Annex 07:RELACIÓ DE DESPESES
En/Na.................................................................................................... amb DNI............................
en qualitat de President de l'entitat................................................................................................
presenta la següent relació de despeses, com a justificació de la subvenció concedida per
l'Ajuntament d'Oliva, dins la convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions i
entitats integrades en la Regidoria de Participació Ciutadana per a l'any 2019

Núm.
factura

Data emissió
factura

Emesa per la mercantil...

CIF

Concepte

Import

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL DESPESES

I per deixar-ne constància, signe la present declaració. Oliva, a.......... de...................... de 20...

(Signatura i Segell de l'Entitat)

Signat:.....................................................................................
* Cal recordar que són causes de reintegrament de la subvenció, més els interessos de demora corresponents, els
previstos a l'article 37 de la Llei general de subvencions; entre els quals: haver obtingut la subvenció falsejant les
condicions requerides, o amagant aquelles altres que hagueren impedit aconseguir-la. Falsedat que, a més, podria donar
lloc a la incoació d'un expedient sancionador, d'acord amb l'article 31 de Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions (BOP núm. 187, de data 26-09-2018).

A/A ALCALDIA-PRESIDÈNCIA AJUNTAMENT D'OLIVA
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Annex 08:L'ENTITAT NO PRESENTA IVA

En/Na.................................................................................................... amb DNI............................
en qualitat de President de l'entitat................................................................................................

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT

Que l'Entitat que presideix no presenta declaracions d'IVA, per la qual cosa els corresponents
imports pagats en concepte d'IVA per les despeses subvencionables als quals es refereix la
justificació de la subvenció, no són recuperables ni compensables per aquesta Entitat.

I per deixar-ne constància, signe la present declaració. Oliva, a.......... de...................... de 20...

(Signatura i Segell de l'Entitat)

Signat:.....................................................................................
* Cal recordar que són causes de reintegrament de la subvenció, més els interessos de demora corresponents, els
previstos a l'article 37 de la Llei general de subvencions; entre els quals: haver obtingut la subvenció falsejant les
condicions requerides, o amagant aquelles altres que hagueren impedit aconseguir-la. Falsedat que, a més, podria donar
lloc a la incoació d'un expedient sancionador, d'acord amb l'article 31 de Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions (BOP núm. 187, de data 26-09-2018).

A/A ALCALDIA-PRESIDÈNCIA AJUNTAMENT D'OLIVA
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Annex 09:CERTIFICACIÓ COMPLIMENT FINALITAT SUBVENCIÓ

En/Na.................................................................................................... amb DNI............................
en qualitat de President de l'entitat................................................................................................

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT

Que, amb la realització de les activitats relacionades, s'ha complit la finalitat per a la qual es va
atorgar la subvenció, conforme al pressupost i projecte presentats.

I per deixar-ne constància, signe la present declaració. Oliva, a.......... de...................... de 20...

(Signatura i Segell de l'Entitat)

Signat:.....................................................................................
* Cal recordar que són causes de reintegrament de la subvenció, més els interessos de demora corresponents, els
previstos a l'article 37 de la Llei general de subvencions; entre els quals: haver obtingut la subvenció falsejant les
condicions requerides, o amagant aquelles altres que hagueren impedit aconseguir-la. Falsedat que, a més, podria donar
lloc a la incoació d'un expedient sancionador, d'acord amb l'article 31 de Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions (BOP núm. 187, de data 26-09-2018).

A/A ALCALDIA-PRESIDÈNCIA AJUNTAMENT D'OLIVA
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Annex 10:PAGAMENT D'OBLIGACIONS PER REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS

En/Na.................................................................................................... amb DNI............................
en qualitat de President de l'entitat................................................................................................

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT

Que l'entitat que presideix es troba al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de
subvencions.

I per deixar-ne constància, signe la present declaració. Oliva, a.......... de...................... de 20...

(Signatura i Segell de l'Entitat)

Signat:.....................................................................................
* Cal recordar que són causes de reintegrament de la subvenció, més els interessos de demora corresponents, els
previstos a l'article 37 de la Llei general de subvencions; entre els quals: haver obtingut la subvenció falsejant les
condicions requerides, o amagant aquelles altres que hagueren impedit aconseguir-la. Falsedat que, a més, podria donar
lloc a la incoació d'un expedient sancionador, d'acord amb l'article 31 de Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions (BOP núm. 187, de data 26-09-2018).

A/A ALCALDIA-PRESIDÈNCIA AJUNTAMENT D'OLIVA
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Annex 11:CERTIFICAT I DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ
(A complimentar tant en el cas que la promoció de l'ús del valencià siga un requisit, com en el cas que siga un criteri
de puntuació i l'entitat sol·licitant haja optat als punts que proporciona la promoció del mateix)

En/Na.................................................................................................... amb DNI............................
en qualitat de President de l'entitat................................................................................................

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT

Que l'entitat que presideix, durant l'exercici objecte d'aquesta subvenció, ha fet ús del valencià
de forma exclusiva, o junt amb traduccions en altres llengües (però ocupant una posició de
preferència, o, com a mínim, d'igualtat respecte a la resta de llengües), en:
(* marcar amb una "X" la casella que corresponga)

Totes les publicacions de cartelleria, fullets, llibres, revistes, espais webs i qualssevol
altres elements escrits, derivats de l'activitat pròpia de l'entitat.
Totes les manifestacions públiques visuals i/o sonores derivades de l'activitat pròpia
de l'entitat.
Igualment adjunta els documents utilitzats i/o elaborats per l'entitat durant l'exercici.

I per deixar-ne constància, signe la present declaració. Oliva, a.......... de...................... de 20...

(Signatura i Segell de l'Entitat)

Signat:.....................................................................................
* Cal recordar que són causes de reintegrament de la subvenció, més els interessos de demora corresponents, els
previstos a l'article 37 de la Llei general de subvencions; entre els quals: haver obtingut la subvenció falsejant les
condicions requerides, o amagant aquelles altres que hagueren impedit aconseguir-la. Falsedat que, a més, podria donar
lloc a la incoació d'un expedient sancionador, d'acord amb l'article 31 de Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions (BOP núm. 187, de data 26-09-2018).

A/A ALCALDIA-PRESIDÈNCIA AJUNTAMENT D'OLIVA

