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COMÚ D'ORDINO

2. Exposo i sol·licito

Activitat per la que es demana la subvenció:

Import sol·licitat:

1. Persona que sol·licita

Nom i cognoms o raó social:

Representant legal:

Carrer:

Població:

*Entitat bancària i sucursal:

*Nom dels titulars del compte:

Nom de la persona de contacte:

Núm. compte:

Telèfon/fax:

Telèfon/fax:

Edifici:

Bloc: Escala: Pis/porta:

Demanda de recursos no dineraris (utilització infraestructures):

Ordino,               d                                               del

Signatura de la persona que sol·licita

  Sol·licitud de subvenció d'iniciatives culturals sense afany de lucre

NRT:

*Obligatiri per Comissions de festes



Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

      Per les persones físiques: Còpia passaport o document nacional d'identitat
      Per les entitats: -Còpia dels estatuts vigents degudaments incrits al registre corresponent de Govern i composició vigent de la Junta
                                -Document que acrediti la representació  que té la persona que signa la sol·licitud i còpia del seu passaport o
                       document d'identitat
      Memòria justificativa de l'activitat per la qual es sol·licita la subvenció
      Pressupost detallat de l'activitat que es preten realitzar
      Estat de comptes de l'any anterior
      Declaració de les subvencions o ajuts que hagin pogut obtenir d'altres entitats públiques o privades
      Acreditació de la inexistència d'afany de lucre
      Acreditació, prèvia al cobrament de la subvenció, de la inexistència de cap deute amb quasevulla administració pública
      Còpia dels passaports dels titulars del compte bancari designat (per les Comissions de festes)

Legislació aplicable

Informació complementària

Caldrà comunicar puntualment qualsevol canvi relatiu a la seva situació jurídica que s'hagi esdevingut respecte la sol·licitud presentada.
Els receptors de les subvencions queden obligats a fer constar, en qualsevol publicitat o comunicació pública, verbal o escrita, la pertinent
menció de la col·laboració del Comú d'Ordino, incloent l'escut del Comú.
L'omissió o la falsedat de les dades requerides implica la nul·litat de l'expedient o la revocació de la subvenció.
El termini màxim per la presentació de la sol·licitud al servei de tràmits és el 30 de setembre de l'any en curs.
Cal informar en qualsevol moment d'altres subvencions o ajuts concedits per la realització del mateix  objectiu i la seva provinença.
Les subvencions dineràries atorgades a les Comissions de festes s'ingressaran al compte bancari indicat a la sol·licitud.

Ordinació pressupostària vigent a la parròquia d'Ordino, publicada al BOPA.
Reglament per la subvenció d'iniciatives culturals i socials sense afany de lucre de data 30 d'octubre de 2006, publicat al BOPA 83
de data 8 de novembre de 2006.        .
Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que ens faciliteu
s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú d'Ordino, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures necessàries per garantir-ne la seguretat
i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la legislació vigent no disposi el contrari a l'adreça
de correu electrònic tramits@ordino.ad o be directament al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Comú, la Placeta, 1, Ordino.
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