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Sol·licitud de subvenció – Formulari D 
Programa 5: Foment dels esports de neu entre els escolars del municipi 
 
Dades de la persona sol·licitant 

 
Persona física: Nom Primer cognom  Segon cognom  NIF 
 
   
 
Persona jurídica: Nom o raó social   Sigla o nom  NIF 
 
   
 
 
Dades de la persona representant (empleneu aquest espai només en cas que 
actueu en representació de la persona interessada) 

 
Persona física: Nom Primer cognom  Segon cognom  NIF 
 
   
 
 
Adreça postal (de la persona sol·licitant o de la persona representant, si escau) 

 
Tipus i nom de via (carrer, plaça, etc.) 
 

 
 
 
 

Número  Lletra Km Bloc Portal Escala Pis Porta 
 
  
 

 
Codi postal Població Província 
  
  
 
Telèfon mòbil   Adreça electrònica 
 
   
 
Les notificacions i comunicacions administratives es faran per mitjans electrònics. Rebreu un avís 
de dipòsit a través d’un SMS al mòbil i/o un missatge a l’adreça de correu electrònic facilitada, 
llevat que opteu per la notificació en paper. En aquest cas, cal marcar aquesta casella: 
 
 
Nom i cognoms dels alumnes empadronats a Molló i que cursaran l’activitat 
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Títol del projecte 

 
 

 
Descripció de les activitats a realitzar (calendari, actes a realitzar...) 
 

 
 
Finançament 

 
Pressupost total del projecte 

 
Tipus de despeses Import (€) 
 

 

 

 

 
 
TOTAL 

 

 
Altres sol·licituds de subvenció  

 
S’han demanat altres subvencions o ajudes? (Sí/No) 

 
En cas d’haver demanat altres ajudes, consignar la informació: 

Data sol·licitud Entitat on s’ha demanat Import demanat Import concedit  
(si se sap) 
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Declaracions 

 
Declaro que: 
 

 No existeix condemna, mitjançant sentència ferma, a la pena de pèrdua de la possibilitat 
d’obtenir subvencions o ajuts públics. 

 No s’ha sol·licitat la declaració de concurs, ni haver estat declarats insolvents en 
qualsevol procediment, ni estar declarats en concurs, ni estar subjectes a intervenció 
judicial o haver estat inhabilitats d’acord amb la llei concursal sense que hagi conclòs el 
període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.  

 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.  

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

 S’està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat 
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 de l’Ajuntament de Molló. 

 
Autoritzacions 

 
No autoritzo a l’Ajuntament de Molló 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.  

 
Documentació a aportar 

 
La documentació demanada ja la vaig presentar a l’Ajuntament en data:  
 
Adjunto, a la sol·licitud, la següent documentació: 
 

NIF del sol·licitant i de la persona jurídica.  
 
Certificat de la titularitat del compte bancari al qual es vol que es transfereixi l’import de la 
subvenció. 

 
 
Molló,         de   de 20 
 
Signatura 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informació bàsica de protecció de dades 
 Responsable del tractament: Ajuntament de Molló. 
 Finalitat: les dades es tractaran amb la finalitat de realitzar els tràmits relatius a l’avaluació 

de les sol·licituds i si escau concessió de les subvencions.  
 Legitimació: compliment de missió realitzada en interès públic en base a les funcions pròpies 

de l’Ajuntament (art. 6.1.e RGPD). 
 Destinataris: els resultats de l’avaluació de les sol·licituds es publicarà a la seu electrònica de 

l’Ajuntament, donat també compliment a les obligacions de publicitat i transparència  
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establertes a les Lleis 38/2003, general de subvencions i 19/2013 i 19/2014 de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 

 Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament. 

 Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 
https://www.mollo.cat/protecciodedades 
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