
A DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L'ENTITAT

NOM: COGNOMS: DNI: 

DIRECCIÓ: C.POSTAL 

LOCALITAT: PROVÍNCIA: TELÈFON:

B DADES DE L'ENTITAT
DENOMINACIÓ: CIF:

C DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

Cocentaina,              d                                        de 20 

Signat:

a) C.I.F. de l'Associació.

c) Fotocòpia dels Estatuts o Acta Fundacional inscrits en el Registre Oficial corresponent.

d) Projecte explicatiu de les activitats o actuacions per a les que es sol·licita l'ajuda econòmica.   

* En el cas de que a la data de sol·licitud ja s'haja realitzat el projecte pel que es sol·licita la subvenció, el pressupost anterior es 
substituirà per una relació en la que consten les despeses realment executades i els ingresos obtinguts.

b) D.N.I. del seu president o representant legal, així com l'acreditació de la vigència del seu càrrec amb certificat del secretàri.

g) Declaració jurada de la presidència o de la presentació de l'entitat, de que aquesta no està sotmesa a cap dels supostos 
previstos en els apartats 2on i 3r de l'art. 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i compromís d'atendre les obligacions 
previstes en l'art. 14 d'aquesta Llei, en especial, l'obligació de comunicar a la Corporació l'obtenció d'altres subvencions o ajudes 
per a financiar les activitats subvencionades. El compliment d'aquestes obligacions es mantindrà durant el període de 
prescripció previst en l'art. 39 de la LGS.

h) Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Tresoreria General de 
la Seguretat Social, davant l'Agència Tributària i davant aquest Ajuntament. La presentació de la sol·licitud de la subvención 
implicarà, llevat que expressament es manifieste el contrari, l'autorització del sol·licitant per a que l'òrgan otorgant obtinga de 
forma directa l'acreditació del compliment d'aquestes obligacions.

i) Llistat d'associats empadronats a Cocentaina per a que l'Ajuntament procedisca a la seua comprovació en el padró municipal.  

f) Declaració d'ajudes percebudes d'altres organismes o ens públics o privats, que permeta comprovar que l'import total 
subvencionat no exedix del 100% de la despesa realitzada, o si és el cas, declaració jurada de no percebre altres subvencions o 
ajudes amb el mateix objecte.

CORREU ELECTRÒNIC A EFECTES DE NOTIFICACIONS:

e) Fitxa de manteniment de tercers en la que conste la titularitat del compte bancari on es vol rebre la subvenció sol·licitada.

j) Contracte del personal qualificat i dos nòmines de 2021.

SOL·LICITUD SUBVENCIONS A PROJECTES I ACTIVITATS SOCIALS 
 - EXERCICI 2021 -

Signatura (persona representant legal de l'entitat):
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