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SOL·LICITUD D'AJUDES PER A l'EXECUCIÓ D'OBRES
D'INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENT PER A la
INSONORITZACIÓ
DE
LES
SEUS
SOCIALS
D'ASSOCIACIONS
DADES DE L'ASSOCIACIÓ:
Denominació:
CIF

Adreça:

C. Postal

Població

Nombre de socis:
Núm. d'Inscripció en el registre d'associacions
REPRESENTANT LEGAL DE L'ASSOCIACIÓ:
Nom i Cognoms
Direcció

NIF
Telèfon

C. Postal

Població

E-mail

DADES DE L'IMMOBLE OBJECTE DE LES OBRES:
Adreça:
Població

Ref. Cadastral:

MEMÒRIA DESCRIPTIVA (DETALL DE L'OBRA A REALITZAR I TERMINI D'EXECUCIÓ)

IMPORT TOTAL DE LA INVERSIÓ PREVIST:
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DETALL D'ALTRES AJUDES (EMPLENAR NOMÉS EN EL CAS DE CONCURRÈNCIA AMB ALTRES
AJUDES PER Al FINANÇAMENT DE LES OBRES)
ALTRES SUBVENCIONS CONCEDIDES (procedents de qualsevol altra Administració o Ens
públic o privat, nacional o internacional):
ENTITAT

DATA

IMPORT

ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES I PENDENTS DE RESOLUCIÓ
ENTITAT

DATA

IMPORT

OBSERVACIONS, ACLARIMENTS O MANIFESTACIONS

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
Títol de propietat del local, Contracte d'arrendament o documentació acreditativa
del dret a l'ocupació d'aquest.
Pla fitat o descripció cadastral de l'on figure la superfície, expressada en metres
quadrats, del local objecte de les obres d'insonorització
Pressupost de les obres o factures proforma.
Relació d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat
que financen l'activitat subvencionada, si és el cas, indicant l'import de la seua concessió.
ACREDITACIÓ de trobar-se al corrent de les obligacions fiscals i enfront de la
Seguretat Social.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE:
En qualitat de SOL·LICITANT/REPRESENTANT LEGAL del sol·licitant, DECLARE:
Que les dades exposades en la sol·licitud són certs
Assumir el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista i a justificar la
realització de la inversió en el termini establit, aportant certificació emesa per
organisme de control autoritzat.
No estar incurs en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiària i per a ser
receptor del pagament a què fa referència els articles 13 i 34 apartat 5 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
El compromís de comunicar a l'Ajuntament de Massanassa la totalitat de subvencions
per a la mateixa finalitat concedides amb posterioritat a la presentació d'aquesta
sol·licitud.
El compromís de sol·licitar abans del començament de les obres, la corresponent
llicència d'edificació i o presentar la pertinent declaració responsable d'obra, de
modificació o reforma
Que dispose de la documentació acreditativa de totes les circumstàncies anteriors, la
qual posaré a la disposició de l'Ajuntament de Massanassa quan em siga requerida
Que l'entitat no ha obtingut cap concessió d'ajudes amb càrrec a aquesta línia de
subvenció, durant els 5 anys anteriors a la present convocatòria.
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades de caràcter personal i la
informació facilitada per vostè seran incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del
qual és responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que
li és pròpia. Vostè podrà, en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir
els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat mitjançant
sol·licitud dirigida a aquest Ajuntament.
Massanassa a ______ de ___________________ de _________
Signatura del Sol·licitant, o representant legal del sol·licitant:
.
AL SR ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MASSANASSA
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