
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ORDINÀRIA 

PER A ENTITATS CULTURALS, FESTIVES I CÍVIC-SOCIALS D’ALMUSSAFES ANY  

A DADES D’IDENTIFICACIÓ (Representant de l’Entitat)

COGNOMS I NOM DNI

ADREÇA C. POSTAL

LOCALITAT PROVÍNCIA TELÈFON

ENTITAT CIF 

B EXPOSA:

Que es coneixen i accepten les bases per  les quals  es regix la convocatòria de  SUBVENCIÓ ORDINÀRIA per a
entitats culturals, festives i cívic-socials d’Almussafes. 

C DECLARA QUE L'ENTITAT:

1. No està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l’article 13, de la Llei
38/2003, de 17 de Novembre, General de Subvencions (BOE núm.276, de 18/11/03), i reunix els requisits establits en
les bases.

2. No ha percebut subvenció alguna d’altres Entitats públiques o privades que junt amb la sol·licitada a l’Ajuntament
d’Almussafes superen en el seu conjunt la despesa de l’activitat  PROGRAMA ANUAL.

3. Comunicarà a l’Ajuntament  la  concessió d’altres subvencions,  fent-se constar  el  nom de l’entitat,  la  quantia  i
l’objecte o activitat  que es finança, tan prompte com es conega i  en tot  cas,  amb anterioritat  a la justificació de
l’aplicació donada als fons percebuts.

4. Es compromet a sotmetre’s a les actuacions fiscalitzadores que puga dur a terme, si és el cas, l’Ajuntament.

5. Autoritze a l'Ajuntament d'Almussafes perquè obtinga de forma directa, a través de mitjans telemàtics, els certificats
a emetre per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'estar al
corrent en el pagament de les obligacions.

6. Que s’han justificat com cal les subvencions concedides amb anterioritat per aquest Ajuntament i l'entitat es troba al
corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

7. Que en l’Assemblea General, en sessió ordinària celebrada el dia  del mes                      de l'any                ,

es va aprovar el programa d’activitats i  d’inversions per a l’exercici   ,  com la memòria de l’exercici

anterior .                                  

8. Que el número de socis actual és de:

D SOL·LICITA: 

Siga admesa la documentació que s’adjunta per a participar en aquesta convocatòria.

Allmussafes,   de    de 

  
                 EL/LA REPRESENTANT DE L'ENTITAT               

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES.



E DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (Marcar amb una X)

De caràcter general i obligatori: 

Descripció del projecte i programa d’activitats a realitzar.

Dades bancàries de l'entitat.

No s’aporta perquè estan en poder de l’Ajuntament. 

Pressupost despeses/ingressos de l’entitat.

Assegurança de Responsabilitat Civil.

Qualsevol altra informació per afavorir coneixement i comprensió del projecte o programa d’activitats.

         Per a entitats que no estiguen inscrites en el Registre d’Associacions de l’Ajuntament d’Almussafes:  

Declaració responsable amb les dades personals dels seus responsables, nombre d’inscrits en Registre d’Associacions
Comunitat Valenciana, direcció de la sede en Almussafes i telèfon de l’interlocutor amb l’Ajuntament.

 No s’aporta per estar en poder de l’Administració.

En relació amb la sol·licitud presentada, es procedeix per aquesta Alcaldia, en compliment d’allò disposat a l’article 21
de la Llei 39/2015, de 2 d’ octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques , a
INFORMAR-LI que:
1. El termini màxim normativament establit per a la resolució i notificació d’allò sol·licitat serà segons el que corresponga
en funció del procediment que es tracte, i en tot cas, en el règim general és de 6 MESOS, comptadors des de la data en
què la seva sol·licitud ha tingut entrada en el Registre General d’aquest Ajuntament.
2. Transcorregut el dit termini sense haver-se notificat resolució expressa per l’òrgan competent d’aquest Ajuntament,
tindrà els efectes previstos en l’art. 24 de la Llei 39/2015 citada anteriorment, sense prejudici del que s’estableixen en
les normes internes municipals.

Les dades personals continguts en aquest imprés seran inclosos en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament
d’Almussafes, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, podent dirigir-se
al Registre General de l'Ajuntament per a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons el que
es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
(BOE núm. 294, de 06/12/18).
Així  mateix,  en  cas  de  considerar  vulnerat  el  seu  dret  a  la  protecció  de  dades  personals,  podrà  interposar  una
reclamació, en primer lloc, davant el nostre Delegat de Protecció de Dades almussafes_dpd@gva.es o, en el seu cas,
davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es 



DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE A REALITZAR PER L’ENTITAT 

NOM DE L’ACTIVITAT DATA NÚM.PARTICIPANTS



                                                                                                                                                       
RELACIÓ DETALLADA DE DESPESES I INGRESSOS PREVISTOS
1.- PRESSUPOST D’INGRESSOS PREVISTOS

           IMPORT

1.-   €

2.-     €

3.-    €

4.-   €

5.-      €

6.-   €

7.-   €

8.-   €

9.-   €

10.-   €

TOTAL INGRESSOS   Previstos   €

2.- PRESSUPOST DE DESPESES PREVISTOS

1.-   €

2.-   €

3.-   €

4.-   €

5.-   €

6.-   €

7.-   €

8.-   €

9.-   € 

10.-   €

11.-   €

12.-   €

13.-   €

14.-   €

15.-   €

16.-   €

17.-   €

18.-   €

TOTAL DESPESES  Previstos…..      €
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