SOL·LICITUD SUBVENCIONS
NOMINATIVES

Ref.- EX-049-V

A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

TITULAR (COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL)

NIF/CIF

REPRESENTANT (COGNOMS I NOM)

NIF

DOMICILI ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS

TELÈFON

LOCALITAT

B

PROVÍNCIA

C. POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC

BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ
PERSONES FÍSIQUES

ASSOCIACIONS DE VEÏNS

ASSOCIACIONS BENÈFIQUES

ASSOCIACIONS DE JUBILATS

ASSOCIACIONS CULTURALS

CLUBS I ALTRES ASSOCIACIONS

C

ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES O CONCEDIDES
ALTRES AJUDES PÚBLIQUES

ORGANISME

DATA CONCESSIÓ

IMPORT SOL·LICITAT

IMPORT CONCEDIT

NO S'HA OBTINGUT CAP AJUDA

D

DOCUMENTACIÓ APORTADA

Assenyalar amb una X les caselles corresponents

DOCUMENTACIÓ PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ.

Projecte detallat d'activitats a desenvolupar.
Pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici en curs.

Declaració responsable de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents. (Es facilita model en aquesta sol·licitud)

Certificat del nomenament del president del club o associació.

Per a clubs i associacions esportives, Fotografies, cartelleria que difonguen l'origen de la subvenció.

DOCUMENTACIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ DEL IMPORT DE LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT.
Memòria de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
Memòria justificativa amb relació de factures del projecte i factures originals o fotocòpies compulsades de les despeses realitzades,
declaració jurada que aquestes factures no s'han utilitzat per a rebre subvencions d'altres organismes i justificació de l'import, procedència i
aplicació dels fons a les activitats subvencionades quan aquestes activitats siguen finançades amb fons propis o provinents d'altres
subvencions o recursos.
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Declaració jurada subscrita pel beneficiari de la subvenció que el total de les ajudes rebudes no superen el cost total del projecte o activitat
subvencionada.
Fotografies, cartelleria que difonguen l'origen de la subvenció.
Per a clubs i associacions esportives, certificat de llicències federatives.

F

SOL·LICITE / SOLICITA

LA FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ.
L'ABONAMENT DE L´IMPORT RESTANT DE LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT MITJANÇANT LA JUSTIFICACIÓ DE LA MATEIXA
Les dades per vosté facilitades seran tractades per l'AJUNTAMENT D'ALMASSORA, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud
manifestada en el present document, dins del procediment administratiu corresponent.
Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, si escau, pel temps de resolució d'un procediment contenciós
administratiu derivat. No obstant açò, les dades podran ser conservades, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats
estadístiques.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local), i en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del
tractament.
Les dades podran ser cedides o comunicades a altres òrgans de l'Administració Local; Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma; Altres òrgans de
l'Administració de l'Estat; Òrgans de la Unió Europea; Diputacions provincials; Hisenda Pública i Administració Tributària; Tribunal de Comptes o equivalent Autonòmic;
Bancs, Caixes d'Estalvi i Caixes Rurals; Altres Entitats Financeres; Òrgans judicials; Entitats asseguradores; i aquells als quals siga necessari o obligatori cedir aquestes per
a poder gestionar la seua sol·licitud, segons Llei.
Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de
l'Ajuntament Plaça de Pere Cornell 1 o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpo@almassora.es).
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al mateix temps, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o
document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document
identificatiu del mateix.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.agpd.es).

La persona sol·licitant o representant

Firma:

,

d

de 20

La persona o entitat sol·licitant declara que totes les dades que apareixen en aquesta sol·licitud són certes i es compromet a destinar l'import de la subvenció que sol·licita a
la finalitat indicada

Nota informativa.- L'entitat subvencionada adquireix l'obligació de difondre i publicitar l'origen de la subvenció i incorporar de forma perfectament
visible el logotip de l'Ajuntament d'Almassora en tot material (escrit, indumentària, vehicles, etc) que tinga qualsevol relació amb el projecte
subvencionat

ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA
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DECLARACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON LA AEAT, SS Y NO ENCONTRARSE INCURSO ...

D/Dña
de

, en representación
.

Declaro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 a 26 del RD
887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el reglamento de la Ley
General de Subvenciones, que está al corriente de pago de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, y que no tiene pendiente obligaciones de
reintegro de subvenciones. Además cumple igualmente el resto de
obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones
y la asunción de responsabilidades en la organización de actividades.
Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1110/2015, de
11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes
Sexuales, declaro que toda persona que ha participado en la organización y
realización de la actividad con contacto con menores tiene certificado de no
estar inscrito/a en el Registro de Delincuentes Sexuales.
En Almassora a

de

de 20
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(CONTINUA EN LA PÀGINA SEGÜENT)
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CERTIFICAT DE NOMENAMENT DEL/LA PRESIDENT/A

D./Dª

,

Secretari/a

de

l’Associació

CERTIFIQUE:
Que D./Dª

, amb DNI

nomenat/da president/a el dia

, va estar

per l’assemblea de socis de l’entitat, on continua

ininterrompudament en l’exercici del seu càrrec.
I, perquè conste i tinga els efectes oportuns davant l’Ajuntament d’Almassora, lliure el present, en
Almassora a

.

Secretari/a

Vist i plau President/a
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