Ajuntament de la Ciutat d'Algemesí
Pl Major, 3. 46680 Algemesí. Telèfon 96 2019000. Fax 96 2019001. adreça electrònica: ajuntament@algemesi.net CIF-P4602900E-Codi Ine 460291

CU-002

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ACTIVITATS CULTURALS

L'Ajuntament d'Algemesí, com a responsable del tractament de les seues dades, l'informa que podran ser utilitzades per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. La legitimació està basada en l'exercici de poders públics atorgats a
aquesta entitat i el consentiment de l'interessat. Es cediran dades, si és el cas, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que
encomana la normativa administrativa. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya, els interessats podran exercir els seus drets reconeguts del
tractament mitjançant instància presentada davant el Registre General de l'Ajuntament d'Algemesí. Informació addicional: http://www.algemesi.es/va/page/proteccio-de-dades

A DADES DE L'ENTITAT/ASSOCIACIÓ SOL·LICITANT:
Nom entitat/associació

N (1)

NIF

(1) Número d’inscripció en el Registre municipal d'Associacions.

B

DADES DEL REPRESENTANT:

Nom

Cognoms

Càrrec

C

DNI/CIF/NIE

Telèfon1

Telèfon2

Adreça electrònica

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS:

Domicili

Núm.

Localitat

D

Província

Telèfon

Esc.

Pis Porta Codi Postal

Adreça electrònica

EXPOSA:
Que atés que l'associació
bases d'execució dels Pressupostos Municipals vigents té establida una subvenció nominativa de

d'acord amb les
euros.

Que atés que s'han convocat les subvencions de concurrència competitiva.

E

SOL·LICITA:
Que ens siga concedida la subvenció per a poder dur a terme l'activitat següent:

F

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA (Original o fotocòpia):
Projecte anual.
Manteniment de tercers.
Certificat de no deute davant l'Agència Tributària.
Certificat de no deute davant la Seguretat Social.

G

AUTORITZACIONS:
D'acord amb el que establix l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els
interessats tenen dret a no aportar documents que ja es troben en poder de l'Administració actuant o hagen sigut elaborats per qualsevol altra Administració.
L'administració actuant podrà consultar o recaptar aquests documents llevat que l'interessat s'oposara a això.
Per a la tramitació sol·licitada és necessàri consultar els documents que apareixen a l'apartat "Documentació que aporta", per tal de comprovar el
compliment de les condicions i/o requeriments necessàris que s'exigixen en el present procediment.

NO S'autoritza a l'Ajuntament d'Algemesí perquè, pels seus propis mitjans electrònics, duga a terme la consulta
necessària davant de l'Administració pública que calga.

SÍ

En cas de denegar tal autorització, l'interessat haurà d'aportar electrònicament o presencialment els documents requerits.

Autoritze la notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent.

H

DECLARACIÓ RESPONSABLE I SIGNATURA:
El sol·licitant declara baix la seua responsabilitat:
1. Que l'entitat o associació que representa no està immersa en cap causa de prohibició per obtindre la condició de
beneficiari de les subvencions previstes a l'article 13 de la llei 38/2003.
2. Que no té cap deute amb l'Ajuntament.
3. Que em compromet a sotmetre'm a les actuacions fiscalitzadores que puga emprendre, en el seu cas, l'Ajuntament.
4. Que totes les dades consignades i les que s'acompanyen en la documentació adjunta són certes.
5. Que no hem percebut cap subvenció d'altre organisme públic amb aquesta finalitat, o en cas contrari, que hem
percebut subvencions/aportacions dels següents organismes:
per import de
total de l'activitat.

Edició 1, maig 2022

€ que, junt amb la subvenció que rebrà de l'Ajuntament d'Algemesí, no supera el cost

Algemesí ,

(signatura)

A L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT D'ALGEMESÍ

Imprimir formulari

