
ANNEX 1  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A LES ASSOCIACIONS 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: Que es coneix i accepten les bases per què es regix la convocatòria de SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA
PER A LES ASSOCIACIONS JUVENILS D’ALMUSSAFES 2022.

D SOL·LICITA: Siga admesa la documentació que s’acompanya per a participar en la mencionada convocatòria.

E DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’ENTITAT:

1. Del compliment dels requisits establits en la base quarta punt 4, lletres a), b), c), d), f), g) i h).

2.  No ha percebut cap subvenció d'altres Entitats públiques o privades que al costat de la sol·licitada a l'Ajuntament
d'Almussafes superen en el seu conjunt la despesa de l’objecte o activitat a subvencionar.

3. En cas de rebre altres ajudes públiques  o privades, deurà fer constar el nom de l’ Entitat que les finance, la quantia
del  finançament i l’ objecte o activitat que es finance.

4. Que  el/la  entitat  sol·licitant, comunicara  a  l’Ajuntament  la  concessió  d’altres  subvencions  tan  prompte  com es
conega, i en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

5. Es compromet a sotmetre's a les actuacions fiscalitzadores que puga emprendre, si escau, l'Ajuntament.

6. Està al corrent de totes les seues obligacions tributàries amb la Seguretat Social, Agència Tributària i l'Ajuntament
d'Almussafes.

7. Que en la sessió celebrada per la Junta Directiva el dia                  del mes                            de l’any                  ,
es va aprovar la realització i la despesa de l’activitat                                                                                 , per un
import total de                      € així com l’aportació de la part d’inversió que no subvencione l’Ajuntament d’Almussafes.

8. Que l’entitat esta inscrita al:
             -.Registre d'Associacions de la C. Valenciana, amb el nº de inscripció:  

             -.Registre d’Associacions Juvenils de la C. Valenciana (IVAJ), amb el nº d'inscripció: 

F AUTORITZACIÓ PER A QUE ES COMPROVE D’OFICI PER PART DELS SERVEIS MUNICIPALS, LES DADES O 
CERTIFICATS RELATIUS A: 

1.  Els certificats a emetre per l’ Agencia Estatal d’Administració Tributaria i per la  Tresoreria General de la Seguretat
Social, d’estar al corrent del pagament de les seues obligacions.
2. Que el/la sol·licitant està al corrent de les seues obligacions amb el propi Ajuntament d’Almussafes.

Almussafes, a              de                               de 2022
                                           
        EL / LA REPRESENTANT                                                                                                                                   

                      SIGNATURA : 



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

 A) De caràcter general i obligatòria:

    1. Annex2: Document que acredita l’existència de la secció o denominació anàloga. (Sols per a entitats que no 
estiguen inscrites en el Registre d’Associacions de l’Ajuntament d’Almussafes.

    2. Annex 3: Descripció del projecte i programa d’activitats a realitzar.
 
    4. Annex 6: Manteniment de tercers.

    5. Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat sol·licitant.

La següent documentació ja fou entregada a l’ Ajuntament d’ Almussafes i actualment no hi ha cap modificació 
(marqueu el que procedisca).

   1. Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat sol·licitant.

  Entregada en la sol·licitud de la subvenció    de l’any

 
   2. Manteniment de tercers de l’entitat sol·licitant.

      Entregat  en  la sol·licitud de la  subvenció                                                          de l' any                            

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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