
 

        

ANNEX I: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS CIUTADANES DE L’ALCÚDIA
PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2022. 

DADES DE LA ENTITAT SOL·LICITANT:

  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 2021: ____________________€

          

Exposa que l’associació sol·licitant  ha realitzat activats d’interès social objecte de la subvenció al llarg del
2021 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

 Nom i cognoms                                                         

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 (2021),  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 2021 i les previstes durant 2022 (Annex VI)
               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 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 2022. 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

   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:                                                                                                                    
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