Sol·licitud subvencions benèfiques i de lleure

1. Persona o entitat que sol·licita
Núm. d'identificació:

Nom i cognoms o raó social:
Càrrec a l'entitat:

Representant legal:

Núm. passaport
o DNI:

Nacionalitat:
Carrer:
Edifici:

Núm.:
Escala:

Bloc:

Porta:

Codi postal:

Població:
E-mail:

Pis:

Telèfon:

Nom i cognoms de la persona de contacte:
Telèfon/e-mail:
Entitat bancària i sucursal:

Núm. de compte Iban:

2. Activitats a subvencionar: (*1)
Quantitat que sol·licita:

Cost total de l'activitat:

T1-172

3. Límit finançament pressupostari: (*2)
Subvencio anual prevista comú Canillo:



Subvenció anual d'altres entitats



Total pressupost anual:



4. Data i signatura
Canillo,

d

del

Signatura de la persona que sol·licita i segell de l'entitat

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud
1. Còpia del passaport o document d'identitat. Si la persona que sol·lcita és una societat, certificació de la junta de la societat facultant el/la

sol·licitant a signar la sol·licitud, si no es càrrec representatiu o no té poders enscrits al Registre de Societats.
2. Projecte de l'activitat concreta.
3. Tancament presupostari de l'any anterior en el cas d'entitats que haguin rebut subvenció del Comú de Canillo.
4.- Acceptació per escrit de la resolució en el cas de ser favorable.

Legislació aplicable
Llei de l'esport, de 30 de juny de 1998, publicada al BOPA núm. 37 de 29 de juliol de 1998.
Reglament de subvencions a activitats socio-culturals, esportives, benèfiques i de lleure, del 21 de març del 2002, publicat al BOPA núm. 027

Any 14 del 3 d'abril del 2002.

Informació complementària
1* Les subvencions no han d'exedir el 75% del cost de l'activitat a que s'apliqui. Es comprovarà per part del Comú el compliment d'aquesta

condició.
2* En cap cas l'import de la subvenció no podrà superar aïlladament o en concurrència amb les subvencions o ajuts d'altres administracions
públiques o ens públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, el cost global de l'activitat que desenvolupa el beneficiari. Es
comprovarà per part del Comú el compliment d'aquesta condició.

