Ajuntament
de Benicarló
Ajudes a entitats culturals per la realització d'activitats culturals (annex I): model de sol·licitud
Dades

Nom de l'associació

NIF

Nom del president/a

NIF

Carrer / Plaça / Partida / Carretera

Núm. / Km.

Població

Província

de l'associació

Domicili a
efecte de
notificacions

Telefon

Exposo

Fax

Apartat de correus

Pis

Porta

Codi postal

Correu electrònic

Que vista la convocatòria, publicada al BOP de data

, per la qual es convoquen

ajudes a les entitats culturals per les activitats culturals que realitzen durant l'any
i atès que la nostra entitat reunix els requisits enumerats en l'art. 2 de l'Ordenança específica
reguladora de la concessió de subvencions a entitats culturals per al desenvolupament
d'activitats culturals i que adjunto la documentació exigida en l'art. 4 de la mateixa ordenança,
Sol·licito

L'ajuda corresponent per les activitats que l'entitat a què represento ha realitzat durant
l'any

.

Signatura

Datació

Lloc

Data

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
Les dades que heu facilitat s'inclouran en un fitxer de titularitat de l'Ajuntament de Benicarló, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el present document.
Així mateix, us informem que les vostres dades no se cediran a tercers, tret que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar
la vostra sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei.
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant una
sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d'identificació equivalent, dirigida al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de
Benicarló – LOPD Ajudes a entitats culturals, c. de Ferreres Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló) o bé entregant personalment la sol·licitud davant el Registre d'Entrada de l'Ajuntament,
amb l'exhibició del DNI original o un document equivalent.

Ajudes a entitats culturals per la realització d'activitats culturals (annex I): model de sol·licitud
Documentació — Memòria valorada descriptiva i detallada de les activitats (vegeu el model de l'annex II).
que cal
— Ingressos de l'entitat (vegeu el model de l'annex III).
adjuntar
— Declaració jurada de la persona que representa l'entitat, on conste que l'entitat està al
corrent del pagament de les obligacions tributàries i que no està sotmesa a cap de les causes
de prohibició que recull la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la Llei
Orgànica 1/2002, reguladora del Dret d'Associació ( vegeu el model de l'annex IV).
—

Factura, o document que legalment la substituïsca, de les despeses realitzades. Estos
documents hauran d'indicar l'activitat que ha originat la despesa.

—

Exemplar de totes les edicions i publicacions relacionades amb l'activitat subvencionada, on
figure el logotip de l'Ajuntament com a col·laborador.

—

Còpia compulsada de la targeta d'identificació fiscal, exempció de l'IVA, DNI i documentació
que acredite la representació de la persona sol·licitant.

—

Declaració Jurada d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l'Estat, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament.

—

Número de compte bancari.

