MODEL DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 2022 - ANNEX 2

Dades del/la sol·licitant
Nom i cognoms:
amb NIF/NIE

, en nom propi/en representació de
(nom persona física/entitat), amb domicili a
(adreça) situat al municipi de i telèfon mòbil

-

amb codi postal

i correu electrònic ,

*El DNI/NIE i/o NIF i el correu electrònic resulta obligatori en cas de subjectes obligats a relacionar-se
electrònicament amb l’administració (article 14.2 de la Llei 39/2015), així com també per a aquelles
persones físiques que decideixin relacionar-se per mitjans electrònics.
SOL·LICITO una subvenció al Consell Comarcal del Ripollès per a la realització de l'activitat o projecte que es
detalla al dors.
Sol·licitant de la subvenció

S’aporta

Persona física.

Aportada en convocatòries
anteriors

- Cal adjuntar una fotocòpia acarada del DNI/NIF.
Persona jurídica. Cal adjuntar:
- Fotocòpia acarada del DNI/NIF del/la representant legal.
- Escriptura de constitució o estatuts, si escau.
- Poders de representació i/o certificat expedit per/per la secretari/ària
de l’entitat que acrediti la representació legal del/ de la sol·licitant.
- Fotocòpia del Número d’ Identificació Fiscal de l’entitat peticionària
- En cas d’associacions o fundacions, caldrà acreditar que estan
inscrites al corresponent Registre Oficial.
Declaro que
1. No existeix condemna, mitjançant sentència ferma, a la pena de pèrdua de la

possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
2. No s’ha sol·licitat la declaració de concurs, ni s'ha estat declarat insolvent en
qualsevol procediment, ni declarat en concurs, ni subjecte a intervenció judicial o
inhabilitat d’acord amb la llei concursal sense que hagi conclòs el període
d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
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3. No s’ha donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la

resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.

4. No s’està incurs en algun dels supòsits d’incompatibilitat dels càrrecs públics regulats

per Llei.

5. S’està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat
6.
7.
8.

9.
10 .

Social imposades per les disposicions vigents.
No es té la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a
paradís fiscal.
S’està al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.
No s’està sancionat, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons la Llei 38/2003, de subvencions, o la Llei general
tributària.
No s’és deutor del Consell Comarcal del Ripollès.
Declaro que la documentació ja aportada en convocatòries anteriors al Consell
comarcal del Ripollès resulta vigent i no ha sofert cap canvi ni modificació en els darrers
5 anys. Conseqüentment, aquests documents que ja es troben en poder de
l’Administració actuant poden ser consultats a les bases i arxius corresponents.
Autoritzo el Consell Comarcal del Ripollès a demanar, si és el cas, els certificats
a emetre per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i per la Tresoreria
General de la SS, d’acord amb l’art.23 de la Llei 38/2003 de Subvencions.

Notificacions
Persona física
Sempre que sigui possible, vull rebre notificacions per mitjans electrònics: Sí

No

Persona jurídica
Als efectes de la comunicació i la notificació d’assumptes relacionats amb la nostra condició de persona
jurídica restem obligats a relacionar-nos amb l’administració per mitjans electrònics (article 14.2 de la Llei
39/2015),
AUTORITZO

amb DNI núm.

a rebre i gestionar les

comunicacions i notificacions esmentades anteriorment i
DESIGNO l’adreça de correu electrònic i el telèfon mòbil següents, a fi de rebre la informació d’avís sobre el
dipòsit de comunicacions i gestió de contrasenyes, d’un únic ús, per accedir a la plataforma de notificació i
comunicació electrònica:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:
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Línia per a la qual se sol∙licita la subvenció
1.A Activitats culturals, festives o de caràcter social
1.B Edició de llibres, pel∙lícules, documentals o continguts digitals d’interès comarcal
1.C Commemoracions i activitats comarcals extraordinàries
3.A Activitats esportives
3.B Foment d'esport de neu entre els escolars de la comarca
4.B Foment de l'activitat firal del sector primari
5.B Millora i manteniment dels espais naturals
MEMÒRIA DE REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ
TÍTOL:
Descripció de les activitats a realitzar (temporalització, actes, justificació de l'interès comarcal en el cas
de sol∙licitar un ajut de la línia 1A, 1B i 3A)
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Resultats a obtenir (impacte, incidències...)

(Si necessiteu més espai, adjunteu documentació)
Indicadors i criteris d'avaluació
Es calcularan en funció dels indicadors d'avaluació establerts a l’ANNEX 1 de les bases reguladores:
1.A. Activitats culturals, festives o de caràcter social.
L' activitat/projecte es desenvolupa a

municipis de la comarca.

L’activitat es desenvolupa en un únic municipi, però amb participació d’entitats, agents o
associacions de més d’un municipi de la comarca. (Citar les entitats, agents o associacions
participants i el municipi al que pertanyen).
Nom entitat/agent/associació

Municipi
‐‐‐‐‐‐-

El pressupost és de

€.

És el
any consecutiu que es realitza. En el cas que l'activitat es suspenguès en l'any 2020
per culpa de la Pandèmia derivada de la COVID‐19, caldrà explicar‐ho en la memòria.
És una activitat festiva de caràcter social, que es porta realitzant un mínim de 2 anys, que aquest
any té caràcter innovador o ha estat renovada respecte d'anys anteriors.
Explicar el caràcter innovador:
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1.B. Edició de llibres, pel∙lícules, documentals o continguts digitals d’interès comarcal
El llibre

pel∙lícula

documental

continguts digitals

El llibre
pel∙lícula
documental
ha estat editat/estrenat en els anys 2019, 2020,
2021 o 2022 fins a la data de presentació de la sol∙licitud. (Cal acompanyar de document acreditatiu)
‐ Especifiqueu el nombre de llibres publicats o el nombre de documents audiovisials o digitals difosos
a través de cinema o algun mitjà audiovisual o digital, que siguin d'interès comarcal:
‐ L’edició promou la divulgació històrica i/o del patrimoni cultural comarcal: Sí
‐ Està relacionada amb celebracions o efemèrides: Sí

No

No

‐ La presentació del llibre, pel∙lícula, documental o contingut digital es farà a la seu del Consell
Comarcal: Sí
No
‐ El llibre té un mínim de 30 pàgines: Sí

No

‐ El codi ISBN del llibre és:
‐ El documental o pel∙lícula té una durada mínima de 20 minuts: Sí

No

‐ En el contingut digital (en el cas de webs i blogs) s'ha publicat un apunt trimestral mínim de 600
paraules en l'últim any: Sí
No
(El còmput es realitzarà anualment i començarà el dia de presentació de la sol∙licitud de la subvenció al
registre del Consell Comarcal del Ripollès.)

‐ En el contingut digital (en el cas de les xarxes socials) s'ha publicat un mínim de 4 piulades, 4
fotografies, 4 vídeos o 4 apunts trimetrals en l'últim any: Sí
No
(El còmput es realitzarà anualment i començarà el dia de presentació de la sol∙licitud de la subvenció al
registre del Consell Comarcal del Ripollès.)

‐ Els continguts digitals hauran de ser de caràcter responsiu i s'hauran de poder recuperar
permanentment ( no es contemplaran històries efímeres). Sí
No
1.C. Commemoracions i activitats comarcals extraordinàries
Activitat organitzada per una entitat de la comarca en algun municipi del Ripollès, que suposa
una commemoració especial.
L’activitat és d’àmbit:
Comarcal

Provincial

El pressupost de l’activitat és de

Català/Espanyol

Mundial

€.

3.A. Activitats esportives
L'activitat/projecte es desenvolupa a

municipis de la comarca.

L’activitat es desenvolupa en un únic municipi, però amb participació d’entitats, agents o
associacions de
municipis diferents de la comarca.
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Les entitats, agents o associacions participants i el municipi al qual pertanyen són els següents:
Nom entitat/agent/associació

Municipi
-

-

-

El pressupost és de

€.

any consecutiu que es realitza. En el cas que l'activitat es suspenguès en l'any
És el
per culpa de la Pandèmia derivada de la COVID‐19, caldrà explicar‐ho en la memòria.

És una activitat esportiva, que es porta realitzant un mínim de 2 anys, que aquest
any té caràcter innovador o ha estat renovada respecte d'anys anteriors.
Explicar el caràcter innovador:

3.B. Foment d’un esport de neu entre els escolars de la comarca
S’assignaran 5.000 euros en funció del nombre de participants totals.
Així: (5.000,00/T)*N

T= al nombre de participants totals.
N= al nombre de participants de cada entitat sol·licitant.

El nombre de participants totals és de:
4.B. Foment de l’activitat firal del sector primari
Organització, foment i coordinació d’activitats firals ramaderes a la comarca del Ripollès
El pressupost és de:
És el

€

any consecutiu que es realitza.

5.B. Millora i manteniment dels espais naturals
Organització, foment i coordinació d’activitats de millora del medi ambient a la comarca
del Ripollès.
L' activitat/projecte es desenvolupa a

municipis de la comarca.

L’activitat es desenvolupa en un únic municipi, però amb participació d’entitats, agents
o associacions de més d’un municipi de la comarca. (Citar les entitats, agents o
associacions participants i el municipi al qual pertanyen).
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Municipi

Nom entitat/agent/associació

-

-

-

El pressupost és de:
És el

€

any consecutiu que es realitza.

Concurrència de subvencions
No s’ha demanat ni obtingut cap altre tipus de subvenció.
Sí que s’ha demanat i/o atorgat altres subvencions.
DATA
SOL·LICITUD

ENTITAT A LA QUAL
S’HA DEMANAT

FINALITAT

DATA
ATORGAMENT
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Pressupost previst de l'activitat o projecte
Cost de l’actuació o projecte *
Import de l’actuació o projecte
*El cost de l'actuació no inclourà l'IVA en el cas de sol·licitants subjectes a aquest impost.

Finançament de l’actuació o projecte
Subvenció sol·licitada i/o atorgada (diferent de la que es demana al Consell)
Fons propis
Quotes socis
Venda d’entrades
Patrocinis
Altres (1)

TOTAL:

0,00€

(1) (Si necessiteu més espai, adjunteu pressupost)

Responsable de Tractament: Consell Comarcal del Ripollès
FINALITAT: Gestió administrativa de la sol·licitud de subvenció i altres tràmits relacionats.
BASE JURÍDICA: Compliment d’un obligació legal i l'exercici dels poders públics o competències conferides i/o el
compliment d'una missió realitzada en interès públic. CONSERVACIÓ: Les dades es conservaran durant el temps
necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i segons estableixi la normativa.
CESSIONS: Les dades no seran cedides a tercers, tret que siguin comunicades a les entitats públiques o privades, a
les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons
la Llei. DRETS: Podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. En cas de
considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant el Delegat de
Protecció de Dades dpd@ripolles.cat o, si escau, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades https://apdcat.gencat.cat. Per a més informació: http://ripolles.cat/privacitat/

Signatura

--

, -
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