
  
 
 

ANNEX I: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DE BICICLETES DINS DE LA 
CAMPANYA L’ALCÚDIA AMB BICI 2023. LA 11è EDICIÓ. 

 
Dades de la persona sol·licitant: 

 

COGNOMS I NOM:   
 

DOMICILI:     
LOCALITAT: PROVÍNCIA: CP:  
NIF:  TELÈFON:    

COGNOMS I NOM REPRESENTANT (si escau) NIF:    

CORREU ELECTRÒNIC:    

MODALITAT PER LA QUAL VOL SER NOTIFICAT/DA:      PAPER      ELECTRÒNIC 

 
 
ACTUACIÓ: 

Actuació 1 Adquisició de bicicleta convencional. 

Actuació 2 Adquisició kit de conversió de bicicleta elèctrica. 

Actuació 3  Adquisició de bicicleta elèctrica. 

MARCA: MODEL: COLOR: 

 
DOCUMENTACIÓ APORTADA: 

 

 Sol·licitud de subvenció (Annex I) 
 

 Document acreditatiu d’identitat. 
 

 Certificat o declaració responsable (Annex II) 
 

 Factura de la bicicleta convencional o del kit de motorització elèctrica d’una bicicleta o bicicleta elèctrica . 
 

 Justificació del pagament 
 

 Fitxa Manteniment de Tercers o Certificat bancari o Fotocòpia de la llibreta bancària. El Titular ha de ser el 
beneficiari. (Annex III) 

 

 Atorgament de representació si escau. (Annex IV) 

 
Coneixedor/a de les bases que regeixen la convocatòria de subvencions per a l’adquisició de bicicletes dins 
de la Campanya L’Alcúdia amb Bici 2023, accepte les condicions establertes a la convocatòria. I sol·licite 
participar en la mateixa, per la qual cosa presente la documentació requerida en la convocatòria i autoritze a 
l’Ajuntament a realitzar les comprovacions necessàries per a dur a terme aquesta finalitat. 

 

NO AUTORITZE A LES COMPROVACIONS (reconec l’obligació d’aportar la documentació justificativa junt a aquesta 
sol·licitud). 

L'Alcúdia, de de 202   
 

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 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 que vostè indica en aquesta sol·licitud de subvencions 
L’Alcúdia amb bici 2023. 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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