
ANNEX 4  JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ ORDINÀRIA PER A LES ENTITATS JUVENILS D’ALMUSSAFES
EXERCICI 2022 

A DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT

NOM :   CIF :

ADREÇA : C. POSTAL:  

LOCALITAT: PROVÍNCIA: TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC: 

B DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DE L’ENTITAT

NOM: COGNOMS:

DNI: TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC: 

C EXPOSA:

Vist que a aquesta entitat,  se li ha concedit una SUBVENCIÓ ORDINÀRIA per a les entitats juvenils d’Almussafes per a
l’any                       i coneixent les bases i la documentació que hi ha que presentar, es per el que, 

D DECLARA:

1. Que s’han justificat com cal les subvencions concedides amb anterioritat per aquest Ajuntament i es troba al corrent 
en el pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

E SOL·LICITA:

Siga admesa la documentació que s’adjunta, per justificar l'esmentada subvenció. 

Almussafes, a              de                               de 2022
                                                 

  EL / LA REPRESENTANT

                              SIGNATURA : 

F DOCUMENTACIÓ QUE S´ADJUNTA ( Marcar amb una X )

 A) De caràcter general i obligatòria:

     1. Originals o fotocòpies de factures o justificants que reunisquen els requisits legals oportuns (de l’any natural de
la concessió), a nom de l’entitat, amb indicació del perceptor, concepte i import de les despeses relacionades amb 
l’entitat.
     2.Annex 5 Memòria del projecte i programa d'activitats de la temporada 2021-2022 o del 2022 si l'entitat 
funciona en any natural, havent d'indicar:

1. Relació detallada de les activitats realitzades amb indicació del número de participants en cada una d'elles.
2. Relació de les despeses i ingressos detallat de cada una de les activitats, així com el total.

Tota la documentació on aparega la indicació que l'activitat esta subvencionada per l'Ajuntament d'Almussafes (revistes,
publicitat, cartelleria, tríptics, etc.)
     3.En cas de rebre subvencions d’altres entitats, certificat de relació i quantia.



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 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.

De  conformitat  amb la  Llei  39/2015,  d’1  d’Octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les  administracions
públiques, s’ informa que , als efectes del procediment administratiu, l’ Ajuntament d’ Almussafes  podrà demanar o
consultar  ,  en  nom  meu,  informació  o  documents  ,  de  caràcter  preceptiu  o  facultatiu,  que  constin  a  altres
administracions  públiques,  eximint  de  la  necessitat  d’aportar,  un  cop  verificada  la  disponibilitat  i  idoneïtat  dels
mateixos.

Les dades personals continguts en aquest imprés seran incloses 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.

mailto:almussafes_dpd@gva.es
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