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Sol·licitud de SUBVENCIÓ a l’Ajuntament de La Pobla de Segur per a la 

realització d’activitats 

 

1.- Dades del sol·licitant: 

 

Nom i cognoms: 

amb adreça a: 

de:                                                     CP:                                 telèfon: 

correu electrònic:                                                            i DNI: 

Com a:  

 

1.1.- Dades de l’entitat sol·licitant: 

 

Nom: 

amb adreça a: 

de:                                                     CP:                                telèfon: 

correu electrònic:                                                            i NIF: 

Web: 

 

 

2.- Dades bàsiques del projecte 

 

 

Nom del projecte: 

Pressupost total del projecte: 

Import total sol·licitat (subvenció ajuntament): 

Projecte cofinançat                             SI                        NO 
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2.1.- Descripció de les activitats:  

 

2.2.- Descripció finançament: 

 

 

2.3.- L’entitat ha dut a terme activitats durant els anys 2020 i 2021?  

        Quines:  

 

2.4.- Relació documents adjuntats a la sol·licitud: 

 

 

 

 

 

SÍ                  NO 
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2.5. – Declaració responsable de poder ser beneficiari de la subvenció 

 

La persona que actua en nom i representació de l’entitat declara (marqueu les caselles 

que corresponguin) 

● Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les 

subvencions que atorga l’Ajuntament de La Pobla de Segur i tots els requisits 

exigits a les bases i la convocatòria per sol·licitar i atorgar aquestes subvencions. 

● Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i als documents adjunts, 

són certes. 

● Que l’entitat està al corrent amb les obligacions tributàries tant amb l’Ajuntament 

de la Pobla de Segur com amb la resta d’administracions públiques.  

● Que l’entitat compleix amb la normativa pel que fa a la contractació 

d’assegurances.   

● Que l’entitat a la qual represento no incorre en cap de les prohibicions establertes 

a la Llei 38/2003, general de subvencions i a l'article 10 (apartats 1 i 2) del Decret 

Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

de subvencions, per obtenir la condició de beneficiaria d'una subvenció. 

 

 

I perquè això consti signo la present sol·licitud 

 

 

La Pobla de Segur, a __________de ______________________ de 20___ 

 

 

(signatura i segell de l’entitat) 
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Annex 2 

 

Justificació SUBVENCIÓ 

 

1.- Dades subvenció a Justificar 

 

Nom del projecte: 

Cost de l’actuació: 

Import de la subvenció: 

 

2.- Dades del representant: 

 

Nom i cognoms: 

amb adreça a: 

de:                                                    CP:                           telèfon: 

correu electrònic:                                                            i DNI: 

 

2.1.- Dades de l’entitat: 

 

Nom i cognoms: 

amb adreça a: 

de:                                                    CP:                           telèfon: 

correu electrònic:                                                            i NIF: 

Web: 

 

3.- Certificat amb relació de despeses amb imports i conceptes detallats: 

 

En/Na, 

Secretari/ària de 
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CERTIFICO: 

 

Que havent-se obtingut per part d’aquesta entitat la subvenció que es detalla 

anteriorment i l’actuació subvencionada s’ha realitzat amb compliment de totes les 

obligacions imposades en l’ instrument regulador de la seva concessió. 

 

Que els justificants, inclosos en la relació de despeses adjunta (o els percentatges 

imputats a l’activitat subvencionada) tenen una relació directa amb l'objecte de l’actuació 

subvencionada. 

 

Que tots els documents originals que consten a la relació de despeses adjunta, es troben 

arxivats i a disposició de l’Ajuntament de La Pobla de Segur, i seran conservats per un 

període no inferior a 6 anys. 

 

Que aquesta entitat no té cap obligació econòmica pendent de pagament respecte 

l’Ajuntament de La Pobla de Segur, i està al corrent de les obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social. 

 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat amb el vistiplau del Sr. president/a. 

 

 

La Pobla de Segur, a ___ de ________________ de 20_____ 

 

 

El/La Secretari/ària 
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3.1 Relació despeses: 

 

Núm 

Factura 

Data 

Factura 

Nom Proveïdor  NIF 
Proveïdor 

Descripció Factura Import 

Factura 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

4.- Dades bancàries (IBAN) 

 

E S                       
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I perquè això consti signo la present declaració 

 

 

La Pobla de Segur, a __________de ______________________ de 20___ 

 

 

(signatura i segell de l’entitat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En compliment del que disposa l’article 5è de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal 

li informem que totes les dades que ens faciliti en virtut del present formulari així com la documentació que es presenti 

conjuntament passaran a formar part d’un fitxer de l’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR per tal de tramitar la 

subvenció sol·licitada. Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Av. 

Verdaguer, 35 de 25500 La Pobla de Segur. 
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