INSTÀNCIA SUBVENCIÓ
DADES PERSONALS

Titular de l’activitat

DNI/CIF

Representant

DNI

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Adreça (n.º, planta, pis)
C.P.

Localitat

Província

Tel

Correu Electronic

EXPOSE
Que havent-se anunciat el termini per sol·licitar les pertinents subvencions pel Ajuntament de
Favara per ajudar econòmicament a les diferents associacions culturals i esportives de Favara, i
complint l’associació els requisits
SOL·LICITE
Rebre les pertinents subvencions econòmiques pel bon desenvolupament d’aquesta associació, i de
les diferents activitats que realitza sense ànim de lucre donades la quantitat i el cost elevat que
comporten la realització d’aquestes.
DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN:
• Memòria explicativa de les activitats que realitza aquesta associació.
• Fotocòpia del CIF de l’associació.
• Fotocòpia de les dades bancàries de l’associació.
• Declaració responsable de no estar incús a les circumstàncies de l'article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i trobar-se al corrent de les
obligacions tributàries amb l'Estat, Comunitat Autònoma i Seguretat Social.
• Factures de l'exercici
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REQUISITS PER L’OTORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS MUNICIPALS
1. Estar legalment constituïdes I inscrites al Registre corresponent i aportar certificat d’inscripció.
2. Número de identificació fiscal (CIF).
3. Declaració responsable de no estar incursas en les circumstancies de l’article 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i trobar-se al corrent de les seues obligacions
tributaries amb l’Estat, Comunitat Autònoma i Seguretat Social.
4. Presentar factures per import igual o superior a la subvenció concedida.Las factures deuen reunir
tots els requisits, no s’admetran ni tiquets, ni altre tipus de justificants que no siguen factures.

TERMINI
Per motius d’organització administrativa, el termini per presentar las sol·licituds per les
subvenciones de l’any vigent finalitzarà el dia 15 de novembre del mateix any.

Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de Favara, com a
titular responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13de desembre, de Protecció de Dades d Caràcter Personal(BOE núm. 298, de 14 de desembre
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DECLARACIÓ RESPONSABLE

Nom i Cognoms
amb representació de

, amb CIF número
i domicili fiscal

de

Favara.
DECLARE BAIX LA MEUA RESPONSABILITAT QUE:
L’associació
no
està incusa en ninguna de les circumstàncies de l’article 13.2 de la Llei 38/2003 general de
subvencions. Així mateix declare que la citada entitat està al corrent amb les obligacions de la
seguretat social i hisenda. Y per a que així conste, firme la present declaració, a Favara.
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