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Sol·licitud de subvenció excepcional a l’Ajuntament de Barcelona 

per a la resposta a una emergència determinada 
 

1. Dades de l’entitat sol·licitant 

Nom de l’entitat::   

NIF:        Secció / Delegació:       

Adreça (carrer, número, pis i porta):        CP        

Municipi:       Província:       

Telèfon:        Correu electrònic:       

Web:        Horari habitual d’atenció:       

Nom del / de la president /a (en el cas de persona jurídica):        DNI / NIF       

 

 

2. Dades bàsiques del projecte 

Títol projecte:       

Lloc de realització:         

Temàtica que aborda:        Data d’inici:    /    /                 Data de finalització:    /    /       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost total del 

projecte 
      

 

 

€ 

Import total 

sol·licitat 
      

 

 

€ 

 

3. Declaració de la persona representant 

Nota: en cas de tractar-se d’una persona jurídica, la persona que actua en nom i representació ha de constar com a apoderada en els Estatuts de 

l’entitat, en cas de ser una altra persona representant s’haurà d’acreditar la seva representació mitjançant poders o certificat emès per l’Entitat que 

indiqui el càrrec que ocupa i funcions que li corresponen. 

Noms i cognoms:       

DNI/NIF:        Càrrec que ocupa a l’entitat:       

 

De conformitat amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals (LOPD), us informem que les dades 

de caràcter personal facilitades seran incorporades en fitxers automatitzats de titularitat municipal amb la finalitat de resoldre la subvenció 

sol·licitada. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a la Gerència de Recursos, Plaça Sant 

Miquel, 4 08002 Barcelona. 

 

La persona que actua en nom i representació de l’entitat DECLARA:  

 

 Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i als documents que l’acompanyen, són certes. 

 Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga l’Ajuntament. 

 Que no es troba incursa en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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 Que es troba al corrent de les justificacions de totes les subvencions rebudes de l’Ajuntament de Barcelona i altres ens 

municipals i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 

 Que d’haver rebut altres subvencions, per al mateix projecte per al qual se sol·licita la present subvenció, el total d’ingressos no 

supera el cost total del projecte. 

 

 Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social  

La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a l’Ajuntament de Barcelona perquè pugui obtenir l’acreditació 

d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb l’AEAT i la TGSS a través de certificats telemàtics.   

En el cas que el sol·licitant vulgui denegar el consentiment de l’accés de l’Ajuntament de Barcelona als esmentats certificats 

telemàtics, haurà de presentar els certificats corresponents. 

 

Que l’entitat NO està obligada a declarar:  (marqueu amb una X l’opció corresponent) 

      

   l’Agència Tributària (AEAT)     la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) 

      

Que l’entitat SÍ que està obligada a declarar i es troba al corrent del compliment de les obligacions amb 
(marqueu amb una X l’opció corresponent): 

      

   l’Agència Tributària (AEAT)     la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) 

 
 

 Que la fotocòpia compulsada dels següents documents ja han estat presentats a l’Ajuntament de Barcelona en els darrers 

cinc anys i no han sofert cap modificació: 

o Estatuts de l’entitat 

o NIF de l’entitat 

o NIF de la persona signant de la sol·licitud 

o Inscripció al registre corresponent (Generalitat de Catalunya, i altres registres) 

 

Que en el cas que els documents anteriors no constin en poder de l’Ajuntament de Barcelona, la persona signant de la sol·licitud 

els haurà d’acompanyar juntament amb aquesta sol·licitud i el projecte degudament signat pel representant legal de l’entitat. 

 

 Que el document original de certificat de dades bancàries  ja ha estat presentat a l’Ajuntament de Barcelona i en cas de no ser 

així o que se n’hagin modificat les dades s’adjuntarà a aquesta sol·licitud. 

 

 Que pel que fa al règim d’IVA, a efectes de la despesa subvencionable i la justificació   
marqueu amb una X l’opció corresponent 

 La persona jurídica  NO té activitat subjecta a IVA, i per tant no es troba en situació de recuperació de l’esmentat impost.  € 

 

La persona jurídica té activitat subjecta a IVA i, si s’escau,  en el moment de presentar la justificació de la subvenció 

atorgada farà una declaració sobre el percentatge d’IVA aplicable  per a l’exercici del desenvolupament del projecte 

subvencionat. 

I perquè així consti, signo la present declaració, a Barcelona, ...... de .......................... de 20....... 

 
 
 
 
Segell de l’entitat      Signatura del sol·licitant com a  representant legal de  
        l’entitat



 

 

 


