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REGISTRE D'ENTRADA

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ TRANSPORT HOSPITAL RIBERA
SOLICITUD SUBVENCIÓN TRANSPORTE HOSPITAL RIBERA

Sol·licitant / Solicitante

Nom i cognoms 
Nombre y apellidos

DNI / NIE / Altres
Otros

  Persona acompanyant / Persona acompañante

Nom i cognoms 
Nombre y apellidos

DNI / NIE / Altres
Otros

Dades per a notificacions / Datos para notificaciones

Adreça / Dirección

Municipi / Municipio Província / Provincia CP

Telf. fixe / fijo      Telf.mòbil / móvil Fax

Adreça electrònica / Correo electrónico

Fets i raons / Hechos y razones 

DECLARACIÓ RESPONSABLE. La declaració de dades falses podrà suposar un delicte de falsificació de document
públic i malversació de fons./ DECLARACIÓN RESPONSABLE. La declaración de datos falsos podrá suponer un delito
de falsificación de documento público y malversación de fondos.

Declara que no disposa en aquest moment de vehicle propi, ni de cap suport familiar disponible per a la realització del viatge
a l'Hospital./ Declara que no dispone en este momento de vehículo propio,  ni  de otro soporte familiar  disponible para la
realización del viaje al Hospital.

 Declara no estar incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'art. 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03)./ Declara no estar incurso en alguna de las circunstancias establecidas
en el art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18/11/03).

 Declara que se comunicarà la percepció d'altres ajudes pel mateix concepte al sol·licitat i que es troba al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, de conformitat amb el que disposen els apartats
1.d) i 1.e) de l'art. 14 de la Llei 38/2003 i l'art. 24.4 del Reial Decret 887/06, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei General de Subvencions./ Declara que se comunicará la percepción de otras ayudas por el mismo concepto solicitado y
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias i con la Seguridad Social, de conformidad con el
que disponen los apartados 1.d) y 1.e) del art. 14 de la Ley 38/2003 y el art. 24.4 del Real Decreto 887/06, de 21 de julio por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

 Cas que el viatge el realitze amb un vehicle distint de l'asignat pel DBS, no tindré dret a la subvenció sol·licitada./ En caso
que el viaje lo realice con vehículo distinto al asignado por el DBS, no tendré derecho a la subvención solicitada.

Sol·licita / Solicita

La subvenció destinada al transport de veïns a l'Hospital.                          
La subvención destinada al transporte de vecinos al Hospital.               

                                                                                                          Davant autoritat administrativa
   Almussafes, __________________________                    Delante de autoridad administrativa       
                                                                                                            
                                 
                                      (Firma)

                             

 SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES
 Informació Municipal i Atenció Integral al Ciutadà 



Òmpliga aquesta instància amb lletra clara i llegible. No oblide indicar el document, nom i
cognoms, adreça a efectes de notificacions, sol·licitud, data i firma.

Indicar, amb tota claredat, els fets, raons i petició en què es concrete la sol·licitud. En
compliment de l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de
dades de caràcter personal, l'informem que les dades de caràcter personal i la informació
facilitada per vosté seran incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del que és
responsable l’Ajuntament, la finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és
pròpia. Vosté podrà, en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir els
seus  drets  d’accés,  rectificació  i  cancel·lació  mitjançant  sol·licitud  dirigida  a  aquest
Ajuntament.

Rellene esta instancia con letra clara y legible. No olvide indicar el documento, nombre y
apellidos, dirección a efectos de notificaciones, solicitud, fecha y firma.

Indicar, con toda claridad, los hechos, razones y petición en que se concreta la solicitud.
En  cumplimiento  del  art.  5  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  sobre
protección  de  datos  de  carácter  personal,  le  informamos  que  los  datos  de  carácter
personal y la información facilitada por usted serán incorporadas y tratadas en un fichero
informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, cuya finalidad es facilitar la gestión
administrativa que le es propia. Usted podrá, en todo momento, y de conformidad con la
legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante
solicitud dirigida a este Ayuntamiento.
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