
Dades del sol·licitant
Nom i cognom

DNI (o NIE)

Any i lloc de naixement

Adreça actual

Població/CP

Telèfon/ e-mail

 
En el cas de que l’autoria del projecte sigui col·lectiva, serà necessari incloure les dades de tots els sol·licitant en el full adjunt.

Art Jove: Tutorial 2011. Sol·licitud d’inscripció a la convocatòria per a la dinamització 
d’exposicions i activitats

Segell de registre d’entrada

En signar aquest document la persona signant sol·licita participar en el concurs de referència, assumeix les responsabilitats que es puguin derivar 
del fet de guanyar-lo i en compromet a complir la normativa legal vigent per a aquest tipus de subvenció, raó per la qual:

Declara que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’adjunten corresponen a la realitat i que, en cas que li fos 
concedida, es compromet a complir les condicions establertes a les bases reguladores

Declara que no es troba en cap supòsits de prohibició, per poder ser beneficiària d’una subvenció, establerts en l’article 13 de la Llei 3872003 
general de subvencions

Data        Signatura

Declaració d’altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents d’altres departaments, 
administracions i entitats públiques o provades
Institució Quantitat sol·licitada Quantitat concedida

Full d’inscripció i còpia
Proposta de projecte
Formulari del projecte
Currículums de l’autor/s

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
Documentació gràfica i textual de projectes recents

CD amb còpia de tots els arxius en format PDF

Documentació a adjuntar

Acreditació de residència

Propietario
Nota adhesiva
(*substiuir "per a la dinamització d'exposicions i activitats)... per a la dinamització dels processos de producció, difusió i educació. 

Propietario
Nota adhesiva
* aquest mateix és el full d'inscripció oi? - cal posar-ho com a un punt de la documentació a presentar doncs, voleu dir que no ho lia? - en qualsevol cas, si creieu oportú posar-ho, seria millor utilitar la mateixa terminologia que a les bases, és a dir "Sol·licitud d'inscripció a la convocatòria Tutorial" - per

Propietario
Nota adhesiva
(*substituir "proposta de projecte" per:) Statement i focus d'interès (*Statement en cursiva)

Propietario
Nota adhesiva
*suprimir "formulari del projecte"

Propietario
Nota adhesiva
(*afegir a continuació:) S'haurà d'indicar quin percentatge de la quantitat econòmica que s'atorga amb la convocatòria percebria cada participant en el cas de ser seleccionats. 

Propietario
Nota adhesiva
*crec que és necessari especificar lo que apunto a la pestanya anterior en tant que al cabezilla del grup sembla que no se li inclogui en aquesta consideració. És a dir, tot i que potser no cal especificar-ho com un apartat a la fitxa inicial, s'indica que en el cas de col·lectius el cabezilla haurà de fer per manera que també ho haurà d'indicar.  



Article 13. Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària o entitat col·laboradora

1. Podran obtenir la condició de beneficiari/ària o entitat col·laboradora les persones o entitats que es trobin en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció 
o en les quals concorrin les circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la convocatòria.

2. No podran obtenir la condició de beneficiari/ària o entitat col·laboradora de les subvencions regulades en aquesta Llei les persones o entitats en els quals concorri 
alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció s’exceptuï per la seva normativa reguladora:
a)  Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques.
b)  Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, estar subjectes a inter-

venció judicial o haver estat inhabilitades conforme a la Llei Concursal sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del 
concurs.

c)  Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
d)  Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostentin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun 

dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11de maig, d’Incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, 
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius 
regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes que s’hi estableixen o en la normativa autonòmica que reguli aquestes 
matèries.

e)  No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es 
determini reglamentàriament.

f)  Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament de paradís fiscal.
g)  No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que reglamentàriament es determinin.
h)  Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei General Tributària.
 No podran accedir a la condició de beneficiàries les agrupacions previstes en el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 11 d’aquesta Llei quan concorri alguna  

de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.

3. En cap cas podran obtenir la condició de beneficiària o entitat col·laboradora de les subvencions regulades en aquesta Llei les associacions incurses en les causes 
de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

 Tampoc podran obtenir la condició de beneficiària o entitat col·laboradora les associacions respecte de les quals s’hagués suspès el procediment administratiu 
d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació d’allò disposat en l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució judicial 
ferma en virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.

4. Les prohibicions contingudes en els paràgrafs b),d), e), f) i g) de l’apartat 2 i en l’apartat 3 d’aquest article s’apreciaran de manera automàtica i subsistiran mentre 
concorrin les circumstàncies que, en cada cas, les determinin.

5. Les prohibicions contingudes en els paràgrafs a) i h) de l’apartat 2 d’aquest article s’apreciaran de forma automàtica. L’abast de la prohibició serà el que determini 
la sentència o resolució ferma. Si no n’hi ha, l’abast es fixarà d’acord amb el procediment determinat reglamentàriament, sense que pugui excedir de cinc anys en el  
cas que la prohibició no derivi de sentència ferma.

6. L’apreciació i abast de la prohibició continguda en el paràgraf c) de l’apartat 2 d’aquest article es determinarà d’acord amb el que s’estableix a l’article 21, en relació 
amb l’article 20.c) del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2002, de 16 de juny.

7. La justificació per part de les persones o entitats de no estar incurses en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària o entitat col·laboradora, assenyalades 
en els apartats 2 i 3 d’aquest article, podrà realitzar-se mitjançant testimoni judicial, certificats telemàtics o transmissions de dades, d’acord amb allò establert en la 
normativa reglamentària que reguli la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l’Administració General de l’Estat o de les comunitats 
autònomes, o certificació administrativa, segons els casos, i quan l’esmentat document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituït per una 
declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa o notari públic.



Annex

Dades dels membres del col·lectiu
Nom i cognom

DNI (o NIE)

Any i lloc de naixement

Adreça actual

Població/CP

Telèfon/ e-mail

Percentatge o import a percebre en cas de ser seleccionat
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DNI (o NIE)

Any i lloc de naixement

Adreça actual

Població/CP

Telèfon/ e-mail

Percentatge o import a percebre en cas de ser seleccionat

 




