SOL·LICITUD JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA EXERCICI 2020
(FULLA 1)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

A
NOM

COGNOMS

DNI

DIRECCIÓ

C.POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC A EFECTES DE NOTIFICACIONS:

LOCALITAT
B

TELÈFON

PROVÍNCIA
DADES DE L'ENTITAT

DENOMINACIÓ:
C

CIF

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
a) N.I.F. de l'Associació.
b) D.N.I. del seu president o representant legal.
c) Acreditació de la vigència del seu càrrec amb certiticat del secretàri.
d) Declaració jurada de la presidència o de la representació de l'entitat, que esta 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, especialment, la obligació de comunicar a la Corporació l'obtenció d'altres subvencions o
ajudes per a finançar les activitats subvencionades. El compliment d'aquestes obligacions es mantindrà durant el periode de
prescripció previst en l'art. 39 de la LGS.
e) Programa / Memòria anual de les activitats realitzades durant l'exercici amb descripció de les activitats que s'han fet, les
dades de realització, número de participants, mitjans de difusió utilitzats, avaluació dels resultats i qualsevol altre aspecte que
puga resultar adequat de cada activitat. També s'inclourà un pressupost de les mateixes, amb indicació de tots els recursos
disponibles per a la seua realització, inclosos els fons propis y altres subvencions i recursos, així com la subvenció municipal.
f) Compte justificatiu: una relació classificada de les despeses e inversions de l'activitat, amb identificació de l'acreeïdor
i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament.
g) Factures originals i documents justificatius del seu pagament incloses en la relació anterior, amb el qué s'acreditarà la
despesa efectuada en el desenvolupament de l'activitat subvencionada, per un import com a mínim igual a la quantitat atorgada
com a subvenció, havent de correspondre al periode per al qual ha sigut concedida la subvenció i estar compresa la data
d'emisió de les factures o rebuts dins del periode subvencionable. No s'acceptaran despeses en actes o celebracions como ara
àpats, begudes, etc.
h) Declaració responsable de que les factures presentades per a justificar la subvenció atorgada no superen el valor de mercat i
que es recuperarà ni es compensarà l'IVA, indicant a més, que les factures aportades no s'han utilitzat ni s'utilitzaran per a
justificar cap altra subvenció.
i) Certificat d'ajudes percebudes d'altres organismes o béns públics o privats, que permeta comprovar que l'import total
subvencionat no excedix del 100% de la despesa realitzada, o si és el cas, declaració jurada de no percebre altres
subvencions o ajudes amb el mateix objecte.
Si l'entitat subvencionada fora beneficiària d'altra ajuda per a la mateixa activitat, procedent de qualsevol altra institució pública o
privada, l'import a justificar haurà de ser, almenys, igual o superior a la suma de totes les ajudes a percebre. Si l'import justificat
fóra inferior a la subvenció concebuda, esta es reduïrà a l'import efectivament justificat.
j) Fitxa de Manteniment de Tercers en la qual conste la titularitat del compte bancari on es vol rebre la subvenció concebuda.
k) Acreditació d'haver fet publicitat de l'ajuda rebuda de l'Ajuntament de Cocentaina, mitjançant algun dels següents
mitjans: aportació de fullets de les seues activitats on figure la col·laboració municipal, fotografia del cartell informatiu situat en
l'entrada de la seua seu social, factura del medi de difusió on s'indique la data de la publicitat realitzada, etc.

Amb la signatura de la sol·licitud, l'entitat sol·licitant autoritza que l'Ajuntament consulte directament amb Hisenda i la
Seguretat Social, l'estat del compliment amb les obligacions amb dites entitats.
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Signat:

