SEBASTIÀ CRESPO PONS, com a Secretari de l’Ajuntament de l’Alcúdia,
CERTIFIQUE: Que, la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió celebrada amb caràcter ordinari, el dia 05
d’octubre del 2021, va prendre el següent acord:
5è.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS A ENTITATS CIUTADANES PER
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, ANY 2021 (V.2.13/2021/1)
“Atesa la providència del Regidor de Participació Ciutadana de 10 de juny de 2021 motivant l’inici de
l’expedient.
Atenent a que el dret associatiu és un dels drets fonamentals i de llibertats públiques reconegut a
l’article 22 de la Constitució Espanyola de 1978 i d’especial protecció pels poders públics, qui han de
facilitar, promoure i fomentar aquesta participació.
Atès que amb data de 30 de gener de 2018, per acord del ple de la Corporació es va aprovar
inicialment l'ordenança específica publicades al BOP núm. 73 de 17/04/2018 per a la concessió de
subvencions a entitats ciutadanes del municipi en règim de concurrència competitiva per a aquelles que
no disposen d’un crèdit o subvenció nominativa dins de les diferents aplicacions pressupostàries del
Pressupost Municipal vigent.
Atès al que disposa en l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(LGS), en tant que el procediment de concessió de subvencions s'iniciarà d'ofici mitjançant convocatòria
aprovada per l’òrgan competent i contindrà necessàriament el contingut establert en l’art 23.2.
Atès l’informe d’Intervenció emès l’11 de juny de 2021 favorable a la convocatòria d’aquesta
subvenció, ja que existeix consignació pressupostària.

Atès el Decret d'Alcaldia 1365/2020 del 28 d'agost de 2020 publicat al BOP núm. 171 de 4 de
setembre de 2020, es delega per part de l'Alcalde en la Junta de Govern Local les competències en
matèria de concessió de subvencions.
Per tot allò exposat, l’art. 21.1.c, f i s, i art. 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, els membres presents de la Junta de Govern Local acorden per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de

l’any 2021

per a la concessió de subvencions per

procediment de concurrència competitiva, a les entitats ciutadanes del municipi que no disposen d’un
crèdit o subvenció nominativa dins de les diferents aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal
de 2021, de conformitat amb el següent text:
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Atès l’informe de secretaria del procediment a seguir, emès el 14 de juny 2021.

“CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS A ENTITATS CIUTADANES DEL MUNICIPI DE L´ALCÚDIA PER
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, ANY 2021.
Article 1. Objecte, condicions i finalitat de la subvenció.
Són objecte d'ajuda d’aquesta subvenció, les despeses ocasionades amb motiu d’activitats o
esdeveniments propis de les Entitats o Associacions de l’Alcúdia, sempre que tinguen utilitat pública o
interès social.
La concessió d´aquestes ajudes serà en règim de concurrència competitiva segons l’art. 23 a 27 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Article 2.Crèdits pressupostaris.
La despesa de la subvenció anirà a càrrec de l´aplicació pressupostària 92400-48900 del vigent
pressupost municipal, per un import màxim de 29.000€, TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONSELL
ENTITATS CIUTADANES, sent la despesa subvencionable la relacionada amb la realització de les
activitats habituals de les entitats ciutadanes membres del Consell d’Entitats Ciutadanes (CEC) de
L’Alcúdia durant l’exercici 2020.
Amb caràcter excepcional i degudament motivat, l’òrgan competent es reserva segons els supòsits de
l’art. 58 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/20203,
de 17 de novembre, General de Subvencions, la possibilitat de fixar, a més de la quantitat total màxima
dins dels crèdits disponibles, una quantitat addicional, l’aplicació de la qual a la concessió de les
subvencions no requereix una nova convocatòria. L'efectivitat de la quantia addicional queda
condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit a conseqüència de les circumstàncies
assenyalades a l’article anteriorment anomenat i, en el seu cas, prèvia aprovació de la modificació

Article 3. Bases reguladores i legislació reguladora.
Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions d’entitats ciutadanes van ser aprovades
inicialment per acord de Ple de data de 30 de gener de 2018, publicades al BOP núm. 73 de 17/04/2018.
Tot el que no estiga previst en les presents bases, serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015,
i el Reglament del Consell d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de l’Alcúdia.
Article 4. Beneficiaris i Requisits dels sol•licitants.
Podrà ser beneficiaris d’aquesta subvenció les associacions i entitats ciutadanes legalment constituïdes
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pressupostària que procedisca, en un moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció

a l’Alcúdia que tinguen utilitat pública o interès social, registrades al Consell d’Entitats Ciutadanes de
l’Alcúdia i que no siguen beneficiaries de subvencions nominatives a càrrec del Pressupost Municipal de
2021.
Seran requisits indispensables per poder accedir a les ajudes:
4.1. Que el sol•licitant es trobe al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. Així com no ser deutor de l’hisenda municipal.
4.2. Que el sol•licitant no es trobe inhabilitat per l'Ajuntament ni per qualsevol altra administració
pública per accedir a noves ajudes.
4.3. Que el sol•licitant no es trobe en tràmit de resolució de cap expedient d'inhabilitació per accedir a
aquestes ajudes.
4.4. Que el sol•licitant no haja incorregut en cap circumstància de les assenyalades en l'article 13.2 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de la LGS.
Article 5. Lloc i Termini de presentació de sol•licituds i documentació.
A partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de Província de
València, s'obri el termini de 30 dies hàbils per a la presentació de les sol•licituds per part dels
interessats.
Les sol•licituds es formalitzaran mitjançant sol·licitud (Annex I) presentada solament per mitjans
telemàtics a la seu electrònica de l’Ajuntament de l’Alcúdia o

registre

electrònic RED SARA

(https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do ), ja que segons l’article 14 de la Llei 39/2015 al
telemàticament..
Al costat de la sol•licitud, els peticionaris hauran d'aportar fotocòpia de la següent documentació:
1. N.I.F. de l’Associació o Entitat Ciutadana.
2. Declaració responsable d'estar al corrent en les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb
l'Ajuntament de l'Alcúdia de conformitat amb l'article 24 del R.D 887/2006 de 21 de juliol, que
aprova el Reglament general de la LGS., així com de no estar incurs en cap circumstància de les
assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de la LGS. (Annex II).
3. Balanç econòmic dels ingressos (Annex III). Pot presentar-se en un model distint, elaborat per
l’associació, sempre que contingui els continguts mínim que apareix al model.
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tractar-se d’associacions i ser persones jurídiques, estan obligades pel citat article a relacionar-se

4. Relació ordenada i numerada de les despeses del l´any anterior (2020), amb presentació
d’una còpia de les factures corresponents. No s’admetran rebuts o tiquets com a substitutiu de la
factura ni aquells documents que no se visualitzen correctament (Annex IV).
5.

Fitxa de tercers degudament emplenada per l'entitat bancària corresponent, o alternativament

copia de cartilla o llibreta bancaria. El titular ha de ser l’associació sol·licitant de la subvenció (Annex
V).
6. Memòria sobre la relació d´activitats desenvolupades al llarg de l´any anterior (2020) i relació
d’activitats previstes al llarg de l´any en curs (2021) (Annex VI). Si no s’utilitza el model disponible,
aquesta haurà de constar:


Nom del projecte



Entitat organitzadora



Dades de realització



Justificació de la necessitat del projecte/activitat



Objectius i persones destinatàries



Descripció del projecte/activitat



Recursos necessaris (propis i externs)



Cost del projecte i pressupost d’ingressos i despeses previstos

certificat electrònic de persona jurídica l’associació. O quan el sol·licitant estiga incapacitat o es
contemplen els casos de l’art. 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.
La representació podrà acreditar-se mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixe constància
fidedigna de la seua existència.
8.

Acta o document fefaent on s’acredite la representació legal de l’entitat i directiva de

l’organització, on conste com a mínim qui és el secretari, president, tresorer amb còpia dels DNIs.
9. Les associacions que reben un import igual o superior a 3.000,00€, hauran d’aportar un certificat
d’estar al corrent en l’AEAT (https://bit.ly/3lPZvZd ) i Seguretat Social (https://bit.ly/3EMbO1m) de
l’entitat.
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7. Acreditació del poder de representació (Annex VII) que s’ostenta quan el sol·licitant no utilitze el

La documentació es presenta en suport digital en format PDF o similar. Hi haurà instàncies i models a
disposició dels interessats a la web municipal i la seu electrònica de l'Ajuntament de l'Alcúdia.
Article 6. Òrgan competent per a la instrucció i resolució. Mitjans de publicació.
L’òrgan competent de l’Ajuntament acordarà l’inici de la tramitació de l’expedient per a la concessió
de l’ajuda o subvenció per a l’aprovació de la mateixa per la Junta de Govern Local.
L’òrgan competent per la instrucció del expedient és el Regidor de Participació Ciutadana, assistit pels
funcionaris de la Corporació que se determinen.
Correspon al Consell d´Entitats Ciutadanes, proposar els criteris de

distribució

de

les ajudes

econòmiques, així com proposar l’import de les mateixes, en base al balanç econòmic i d´activitats
realitzades en l´any anterior i previsió de les activitats a realitzar en l ’ any en curs. Al finalitzar la
sessió del Consell s’emetrà un acta amb la proposta de les ajudes pel Consell d´Entitats Ciutadanes.
Una vegada avaluades les sol•licituds i tenint en compte l’acta emesa de la Comissió avaluadora, l’òrgan
instructor dictarà una resolució provisional que contindrà el motiu de l’ajuda o subvenció, amb expressió
del nom de l’Associació o Entitat Ciutadana i N.I.F. de la mateixa, així com quantia de l’ajuda. En el cas
de què la sol•licitud no reunisca els requisits establerts en la norma de convocatòria, l'òrgan competent
requerirà a l'interessat perquè l'esmene en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li
que si no ho fera se li tindrà per desistit de la seua sol•licitud, prèvia resolució que haurà de ser
dictada en els termes previstos en l'article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú.
La Resolució haurà de complir amb l’article 25 de La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, així com els articles 63 i 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el

La publicació de la resolució d'ajudes concedides i denegades tant provisional c o m definitiva, es
realitzarà al tauler d'anuncis municipal i en la web www.lalcudia.com.
Article 7. Fi de la via administrativa.
L'acte de resolució definitiva de la subvenció esgota la via administrativa. De conformitat amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, contra la Resolució definitiva pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant el mateix òrgan que ho va dictar, en el termini d'un mes a partir de l'endemà al de recepció de la
notificació, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de València en el termini de dos mesos a partir de l'endemà al de recepció de la
notificació de conformitat amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
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Reglament.

jurisdicció contenciosa administrativa, sense que tots dos es puguen exercitar de forma simultània, i tot
açò sense perjudici que l'interessat puga exercitar qualssevol altres recursos que considere procedents.
Article 8. Termini de resolució.
El termini màxim per a resoldre el procediment serà de 6 mesos a contar des de la publicació de la
convocatòria. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als
interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol•licitud formulada.
Article 9. Justificació.
Els interessats procediran a justificar les despeses efectuades per valor igual o superior a la quantitat
concedida. La justificació es farà adjuntant la següent documentació:
1. Una relació de les despeses amb el seu import. (Annex IV), firmat pel President/a de l’entitat
sol·licitant juntament amb el Tresorer.
2. Junt a la instància s'entregaran les factures a nom del sol•licitant, de les despeses
ocasionades en la realització de l’acte o esdeveniment.
En cas de que les despeses es justifiquen per una quantitat inferior a la concedida, es procedirà a una
minoració proporcional de l'ajuda.
El beneficiari de l'ajuda haurà de comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies tingudes en
compte per la concessió de la subvenció que afecten a la quantia d'aquesta. En eixe cas, procedirà el
reintegrament de la part proporcional en funció de les circumstàncies concurrents al cas concret. Si el
beneficiari no realitzara l’acte o esdeveniment que motiven la concessió de la subvenció haurà de

Procedirà el reintegrament de l’ajuda quan el beneficiari incórrega en alguna de les conductes previstes
en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de LGS, en la redacció que en fa la Disp.
Final 11 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 -LPGE
2017-.
L'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió podrà donar lloc a la denegació de
l'atorgada. Si no hi ha reintegrament voluntari dins del termini indicat en el article anterior, s'exigirà el
seu pagament per via de constrenyiment, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.”
SEGON.- Aprovar la despesa de 29.000 € a càrrec de l´aplicació pressupostaria 92400- 48900 del vigent
pressupost municipal 2021.
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comunicar-ho a l'Ajuntament a efectes del reintegrament de la quantia rebuda.

TERCER.- Que Intervenció publique la convocatòria en els termes de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions. Consisteix en registrar la informació a incloure en la Base de Dades
Nacional de Subvencions pels mitjans electrònics que aquesta proporcionen, acompanyat del text de la
convocatòria, l’extracte i les seues dades estructurades.
Després de registrar la informació, la BDNS posarà l’extracte de la convocatòria a disposició del BOP
per a la seua publicació. La publicació de l’extracte deurà contindre el codi d’identificació que hi haja
assignat la BDNS a la convocatòria.
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QUART.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern Local en la següent sessió ordinària
que celebre.”

ANNEX I: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS CIUTADANES DE L’ALCÚDIA PER
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2021.
DADES DE LA ENTITAT SOL·LICITANT:
RAÓ SOCIAL DE L’ENTITAT:
NIF DE L’ENTITAT:
COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT LEGAL:
NIF DEL REPRESENTANT:DOMICILI SOCIAL DE L’ENTITAT:
LOCALITAT:
PROVÍNCIA:CP:TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:

Indicar si s’han sol·licitat altres subvencions pel mateix objecte a altres institucions: SI/NO
En cas afirmatiu indicar organisme i quantitat: ___________________________ ____________________
Indique la despesa total subvencionable durant 2020:

€

Exposa que l’associació sol·licitant ha realitzat activats d’interès social objecte de la subvenció al llarg del
2020 al municipi de l’Alcúdia, i coneixedor/a de les bases que regeixen la convocatòria de subvencions
d’entitats ciutadanes, accepte les condicions establides a les bases publicades al BOP de València núm.
73 de 17 d’abril de 2018. I sol·licite participar, per la qual cosa presentem la documentació requerida en
la convocatòria i autoritze a l’Ajuntament a realitzar les comprovacions necessàries per a dur a terme
aquesta finalitat.
L'Alcúdia,

de

de 202_

SIGNATURA

Documentació que s'entrega:
Fotocòpia del NIF de l’Associació.
Declaració responsable (Annex II)
Balanç econòmic dels ingressos (Annex III). Pot presentar-se en un model distint elaborat per
l’associació sempre contingui els continguts mínim que apareix al model.
Relació ordenada i numerada de les despeses del l´any anterior (2020), amb presentació d’una
còpia de les factures corresponents. (Annex IV)
Fitxa de tercers o còpia de la llibreta bancaria. El titular ha de ser l’associació sol·licitant de
la subvenció (Annex V)
Memòria d’activitats desenvolupades durant 2020 i les previstes durant 2021
Acreditació del poder de representació (Annex VII), si escau
Acta o document fefaent on s’acredite la representació legal de l’entitat i directiva de
l’organització,
on consten com a mínim qui és el secretari, president, tresorer amb còpia dels DNIs
Les associacions que reben un import superior o igual a 3.000,00€, hauran d’aportar un certificat
d’estar al corrent en l’AEAT i Seguretat Social
Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades person als
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades
perl'Ajuntament de l'Alcúdia com responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol·licitud
de subvencions d’entitats ciutadanes 2021. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de
l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vostè podrà exercir els seus drets d'accés,
rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant
l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en
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Nom i cognoms

contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com

ANNEX II: DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL REPRESENTANT LEGAL EN RELACIÓ A LA
SOL·LICITUD D´AJUDES A ENTITATS CIUTADANES EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.
En / Na ________________________________________________________________________ amb
NIF/NIE____________________, que viu a___________________________________________al carrer
____________________, amb el telèfon
, desenvolupant les meues
funcions com a ____________________de l’Entitat denominada___________________amb NIF ____, com a
representant d’aquesta i amb l’objectiu de sol·licitar la subvenció municipal a entitats ciutadanes del municipi
per concurrència competitiva any 2021 per a despeses subvencionables de 2020.
Atés l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú DECLARE
EXPRESSAMENT baix la meua responsabilitat la veracitat de les dades i documents adjunts a la
sol·licitud, així com de les següents circumstàncies:
PRIMERA: Que la persona o entitat la qual represente es troba al corrent de les seues obligacions
tributàries i de la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de l'Alcúdia.
SEGONA. Que l'ajuda concedida no excedeix del 100% del cost de l'activitat subvencionada en 2020.
TERCERA: Que l'ajuda concedida, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes percebudes
públiques o privades, no supera el cost de l'activitat subvencionada.
QUARTA: Comprometre's a comunicar a l'administració, quan siga conegut, la percepció de qualsevol
altra subvenció o ajuda per a la mateixa finalitat.
CINQUENA: Compromís de sotmetre's a l'actuació de comprovació que pot emprendre l'òrgan de control
intern de l'administració.
SISENA: Declare que em trobe al corrent en el compliment d'obligacions per reintegrament de
subvencions.
SETENA: Declare que tinc competències en la entitat per a firmar aquest document.
VUITENA: Així mateix declare que no em trobe incurs/a en cap de les prohibicions assenyalades en
els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS (art. 26 RGLS).
de 20____

SIGNATURA
Nom i Cognoms_______________________________________
Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l'Alcúdia al tractament de les meues dades personals.
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractats per
l'Ajuntament de l'Alcúdia com a responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol·licitud que
vosté indica en aquest formulari de sol·licitud d'ajuda a entitats ciutadanes per concurrència competitiva 2021. Com a usuari/a i interessat/dóna,
informem que les dades que ens facilita estaran situades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el qual disposa la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, dirigint-se a
ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues
dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com
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ANNEX IV: RELACIÓ DE
RELACIÓ DE FACTURES I/O DOCUMENTS DE VALOR PROBATORI QUE
ACREDITEN LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA:
NÚM.
FACTURA

DATA

CONCEPTE

IMPORT

TOTAL

€

(Si escau, presenteu diversos models si no teniu suficient)
en representació de/d’
amb NIF

,

CERTIFICA que les factures o documents que s’adjunten corresponen a l’aplicació dels fons rebuts per a la finalitat
subvencionada.
L’Alcúdia,

de/d’

de

EL PRESIDENT/A:

Instruccions per al complimentat:
1r.- Cal adjuntar original o fotocòpia compulsada de les factures i/o documents de valor probatori.
2n.- Les factures i/o documents probatoris han d’estar datats durant l’any en què s’haja concedit la subvenció, i si es tracta d’una activitat puntual,
en la data corresponent a l’activitat mencionada i reunir els requisits establits en el RD 1496/2003, de 28 de novembre i l’altra legislació aplicable.
3r. - El beneficiari/a deurà de figurar obligatòriament com a destinatari de la factura/documento probatori.
4t.- No es considerarà justificada l’aplicació de fons amb la presentació de factures relatives a dinars, sopars o similars.

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades personals
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades per l'Ajuntament de l'Alcúdia com
responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol·licitud de subvencions d’entitats ciutadanes 2021. Com a usuari/a
i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016,
vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació
davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el
delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.co
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, amb DNI

ANNEX V: SOL·LICITUD D’ALTA O MODIFICACIÓ DE FITXA DE TERCERS
Dades de la entitat qui presenta la sol·licitud de la subvenció a entitats ciutadanes:
RAÓ SOCIAL DE L’ENTITAT:
NIF DE L’ENTITAT:
COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT LEGAL:
NIF DEL REPRESENTANT:DOMICILI SOCIAL DE L’ENTITAT:
LOCALITAT:
PROVÍNCIA:CP:TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:

NOMBRE DEL COMPTE – IBAN:
E S

_________________________,de ____________de_________
SEGELL BANCARI

L’INTERESSAT/ L’INTERESSADA

- La presentació d’aquest document s’efectuarà en el departament de tresoreria.
- La domiciliació tindrà efecte des de la data d’entrada al departament de tresoreria municipal per a
tots els drets de cobrament del titular i serà vàlida per temps indefinit en tant no siga anul·lada per
l’interessat/da.
Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades personals
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran
tractades per l'Ajuntament de l'Alcúdia com responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals
són gestionar l’alta o modificació de la fitxa de tercers de l’Ajuntament de l’Alcúdia per a la subvenció d’entitats ciutadanes any 2021.
Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia.
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets
Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus drets
d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una
reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de
l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com
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IMPORTANT: LA FITXA DE TERCERS HAURÀ D’ANAR AMB EL SEGELL PER L’ENTITAT BANCÀRIA
CORRESPONENT O ACOMPANYADA D’UNA FOTOCÒPIA DE LA LLIBRETA BANCÀRIA EN LA
QUAL APAREIXCA EL NOM COMPLET DE L’INTERESAT/DA. AQUEST MODEL PODRÀ SER
SUBSTITUÏT PER UN CERTIFICAT BANCARI EN EL QUAL CONSTEN LES MATEIXES DADES.

ANNEX VI

MEMÒRIA SOBRE LA RELACIÓ D'ACTIVITATS REALITZADES O A
REALITZAR EN L´ANY :
(indicar)
Entitat _______________________________ NIF: __________________
Nombre de persones
físiques associades

Nombre de persones
jurídiques
associades

Nombre total de socis

Núm. registre d'associació: ____________________________
Objectius que aconseguir de l'associació:

Col·lectiu destinatari:
A continuació es detallen cadascuna de les activitats necessàries. En cas
d'insuficiència del nombre d'activitats en aquest annex, inserteu de manera
numerada correlativament el nombre suficient i necessari.
TÍTOL DE L'ACTIVITAT 1:

Lloc de desenvolupament (especificar local, carrer, partida, etc.):

Data prevista d'inici i fi:
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Descripció del projecte/programa/activitat:

_______________________________________________________________________________

Recursos humans que emprar:

Recursos materials que emprar:

Pressupost econòmic desglossat
A. Ingressos

-Finançament propi:
-Altres subvencions públiques (annex III de la memòria econòmica):
- Otros recursos privados (annex III de la memòria econòmica):
A. Ingressos totals:
- Despeses de personal:
- Compra de béns no inventariables:
- Compra de béns inventariables:
- Contractació de serveis i/o activitats:
- Ajudes a tercers:
- Altres despeses (especificar)
B. Despeses totals:
Cost total (A - B):
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B. Despeses

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 2:
Descripció del projecte/programa/activitat:

Lloc de desenvolupament (especificar local, carrer, partida, etc.):

Data prevista d'inici i fi:

Recursos materials que emprar:

Pressupost econòmic desglossat
A. Ingressos

-Finançament propi:
-Altres subvencions públiques (annex III de la memòria econòmica):
A. Ingressos
totals:

B. Despeses

- Despeses de personal:
- Compra de béns no inventariables:
- Compra de béns inventariables:
- Contractació de serveis i/o activitats:
- Ajudes a tercers:
- Altres despeses (especificar)
B. Despeses totals:
Cost total (A B):
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- Altres recursos privados (annex III de la memòria econòmica):

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 3:
Descripció del projecte/programa/activitat:

Lloc de desenvolupament (especificar local, carrer, partida, etc.):

Data

prevista

d'inici

i

fi:

Recursos humans que emprar:

Recursos materials que emprar:

A.
Ingressos

-Finançament propi:
-Altres subvencions públiques (annex III de la memòria econòmica):
- Otros recursos privados (annex III de la memòria econòmica):
A. Ingressos
totals:

B.
Despeses

- Despeses de personal:
- Compra de béns no inventariables:
- Compra de béns inventariables:
- Contractació de serveis i/o activitats:
- Ajudes a tercers:
- Altres despeses (especificar)
B. Despeses totals:
Cost total (A B):
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Pressupost econòmic desglossat

D./Sra.

(president/-a),

D./Sra.

(secretari/-a)
i

D./Sra.

(tresorer/-a),

En qualitat de representants de l'entitat sol·licitant, declaren sota la
seva responsabilitat que les dades que figuren en aquesta memòria
són certs, i es comprometen a aportar la documentació justificativa
que els sigui requerida.
L’Alcúdia,

de

del 202

Signatures i segell de l'entitat
SECRETARI/-A

TRESORER/A

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les
meues dades personals.
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el
present formulari seran tractades per l'Ajuntament de l'Alcúdia com responsable del tractament. La finalitat
de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol•licitud de subvencions d’entitats
ciutadanes 2021. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran ubicades
als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vostè podrà exercir els seus drets d'accés,
rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a
presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les
seues dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de
protecció de dades en: dpd@lalcudia.com
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PRESIDENT/-A

ANNEX VII: ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ
Dades de la persona representada
Pare / Mare / Tutor / Tutora (1)

NIF (2)

Nom i cognoms (3)

NIF / NIE / DNI estranger (4)

Dades de la persona representant
Nom i cognoms (5)

NIF/NIE (6)

Domicili

Població

Direcció electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

Exposa i sol·licita
Qualsevol expedient administratiu de ______________________________________________
Documents adjunts
 Per a representar una entitat jurídica caldrà aportar còpia fidedigna de l'escriptura o document constitutiu de la
personalitat jurídica o entitat, i document públic del nomenament de càrrec o d'administrador vigents; en un altre cas,
document públic o privat amb signatura notarial legitimada que acredite poder suficient per a conferir l'apoderament
de què es tracte. En el cas de persones físiques fotocòpia del representant i representat.

Data i signatura

Data

L´Alcúdia, :

Signatura de la persona representant

de

de 202

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l'Alcúdia al tractament de les meues dades personals
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractats per
l'Ajuntament de l'Alcúdia com a responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la
sol·licitud que vosté indica en aquest formulari de sol·licitud d'ajuda a entitats ciutadanes. Com a usuari/a i interessat/dóna, informem que les
dades que ens facilita estaran situades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el qual disposa la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d'abril de 2016, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, dirigint-se a
ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el
tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades
en: dpd@lalcudia.com
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Signatura de la persona representada

(1) Pare / Mare / Tutor / Tutora.
(2) NIF de l'entitat representada. Aportar Fotocòpia del document.
(3) Nom i cognoms de la persona representada. En cas que la persona representada siga una entitat, el nom i

cognoms
de la persona representant de l'entitat que signa el document (ha de coincidir amb la signatura
electrònica o física d'aquest document). Aportar Fotocòpia del document.
(4) NIF/NIE del representat si es tracta d'una persona física. NIF del representant de l'entitat en cas de tractar-se
d'una persona jurídica (ha de coincidir amb la signatura electrònica d'aquest document en cas d'usar un certificat
nacional). Número de document nacional d'identitat del país de residència, en cas de tractar-se d'un representat
físic de nacionalitat estrangera (ha de coincidir amb la signatura electrònica o física d'aquest document en cas
d'utilitzar un certificat estranger). Aportar Fotocòpia del document.
(5) Nom i cognoms de la persona física que rep la representació (ha de coincidir amb la signatura electrònica o
física d'aquest document). Aportar Fotocòpia del document.
(6) NIF/NIE de la persona física que rep la representació (ha de coincidir amb la signatura electrònica o física

d'aquest document). Aportar Fotocòpia del document.

I, perquè conste, als efectes oportuns, per ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde-President, Andreu Salom Porta, i amb
l’excepció prevista en l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), emet el present certificat, a l’Alcúdia, a la data
de la signatura electrònica.
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Document signat electrònicament al marge.

