SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
CONVOCATÒRIA 2018
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
1. DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i Cognoms
Domicili
Municipi
Telèfon
OBSERVACIONS

2. DADES DE L’ENTITAT
Federació
Esportiva/Associació
Domicili
Municipi
OBSERVACIONS

3. DADES DE LA SUBVENCIÓ
BASES DE LA SUBVENCIÓ

CONVOCATÒRIA
IMPORTE SOL·LICITAT:
FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ:

DNI/CIF
Província
Mòbil

CP
Fax

Província

CP

Bases d’atorgament de subvenció a
entitats locals sense ànim de lucre per a
l’organització d’activitats culturals,
esportives, recreatives o juvenils d’interès
públic
2018
EUROS

PROTECCIÓ DE DADES.
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb les
modificacions operades pel Reglament General de Protecció de dades en vigor des del 25 de maig de 2018, li informem que les dades
personals proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de AJUNTAMENT D’ALFORJA amb la finalitat de
gestionar la seva sol licitud / instància, així com proporcionar-li informació referent a les activitats i serveis del vostre interès, mitjançant
qualsevol sistema de tramesa electrònica, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça :
Plaça Mercadal, 13 43365 ALFORJA o bé enviant un correu electrònic a ajuntament@alforja.cat
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a
notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues
parts.

Acompanyo juntament a la sol·licitud els següents documents:

❑

Fotocòpia del DNI del signant de la sol·licitud.

❑

Documents que acreditin la personalitat del sol·licitant i, si s’escau, la representació
de qui signi la sol·licitud (còpia de l’acta fundacional i estatuts, còpia del DNI, etc.).

❑

Declaració responsable de que en el sol·licitant no concorre cap de les
circumstàncies que impedeixin obtenir la condició de beneficiari de subvencions
públiques, establertes en l’article 13 de la Llei general de subvencions.

❑

Memòria explicativa o programa detallat de totes les activitats dutes a terme al llarg
de l’any 2016, llevat les entitats de nova creació.

❑

Programes detallats i pressupost total desglossat de les activitats a realitzar i per a
les quals es sol·licita la subvenció (EXERCICI 2018)

❑

Pressupost de despeses i ingressos previstos per l’ entitat a l’exercici 2018.

❑

Comptes de l’entitat corresponents a l’exercici 2017.

Per tot allò exposat declaro que reuneixo tots els requisits sol·licitats en les bases i en la
convocatòria de la subvenció a entitats locals sense ànim de lucre per a l’organització d’activitats
culturals, esportives, recreatives o juvenils d’interès públic, i sol·licito que em sigui concedida
una subvenció per part de l’Ajuntament d’Alforja.

A Alforja, a de de 2018.

Signatura de l’interessat,

PROTECCIÓ DE DADES.
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb les
modificacions operades pel Reglament General de Protecció de dades en vigor des del 25 de maig de 2018, li informem que les dades
personals proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de AJUNTAMENT D’ALFORJA amb la finalitat de
gestionar la seva sol licitud / instància, així com proporcionar-li informació referent a les activitats i serveis del vostre interès, mitjançant
qualsevol sistema de tramesa electrònica, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça :
Plaça Mercadal, 13 43365 ALFORJA o bé enviant un correu electrònic a ajuntament@alforja.cat
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a
notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues
parts.

DECLARACIÓ RESPONSABLE

En /Na.............................................................................................................................................
Amb
NIF
nº..........................................................telèfon................................i
mail...........................................................
amb
nom
i
representació
de
l’entitat......................................................................................................................amb
CIF..........................................I
domicili
social
a
...............................................................................................................
DECLARA : Que l’entitat referida , no ha sol.licitat cap altra subvenció per a la mateixa finalitat
d’altra institució, organisme o persona pública o privada.
En el cas d’haver sol.licitat subvenció s’indicarà a continuació:
ENTITAT

CARACTERÍSTIQUES

IMPORT

DATA
SOL.LICITUD

DATA
CONCESSIÓ

Alforja , a .....de.....................................de 2018

El Representat de l’Entitat

PROTECCIÓ DE DADES.
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb les
modificacions operades pel Reglament General de Protecció de dades en vigor des del 25 de maig de 2018, li informem que les dades
personals proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de AJUNTAMENT D’ALFORJA amb la finalitat de
gestionar la seva sol licitud / instància, així com proporcionar-li informació referent a les activitats i serveis del vostre interès, mitjançant
qualsevol sistema de tramesa electrònica, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça :
Plaça Mercadal, 13 43365 ALFORJA o bé enviant un correu electrònic a ajuntament@alforja.cat
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a
notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues
parts.

DECLARACIÓ RESPONSABLE-COMPLIMENT OBLIGACIONS FISCALS
En /Na..............................................................................................................................................
Amb
NIF
nº..........................................................telèfon................................i
mail...........................................................
amb
nom
i
representació
de
l’entitat......................................................................................................................amb
CIF..........................................I
domicili
social
a
...............................................................................................................

DECLARA : Que l’entitat referida compleix tots els requisits per a obtenir la condició de
beneficiària de la subvenció indicats a l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
Alforja a ............de.............................de 2018

El Representat de l’Entitat

PROTECCIÓ DE DADES.
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb les
modificacions operades pel Reglament General de Protecció de dades en vigor des del 25 de maig de 2018, li informem que les dades
personals proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de AJUNTAMENT D’ALFORJA amb la finalitat de
gestionar la seva sol licitud / instància, així com proporcionar-li informació referent a les activitats i serveis del vostre interès, mitjançant
qualsevol sistema de tramesa electrònica, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça :
Plaça Mercadal, 13 43365 ALFORJA o bé enviant un correu electrònic a ajuntament@alforja.cat
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a
notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues
parts.

