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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ (ANNEX I)
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
SOL·LICITANT / SOLICITANTE
Nom i cognoms:
Nombre y apellidos:
Adreça per a notificacions:
Dirección para notificaciones:
Municipi:
Municipio:
Adreça electrònica:
Correo electrónico:
En representació de:
En representación de:
En qualitat de:
En calidad de:

DNI:
DNI:
Passaport/Pasaporte:
NIE/NIE:
C. Postal:
C. Postal:
Telèfon:
Teléfono:

DADES DE L’ENTITAT / DATOS DE LA ENTIDAD
Nom:
Nombre:
CIF:
CIF:

Núm. d’inscripció en el Registre Municipal d’Associacions:
Núm. de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones:

SOL·LICITA / SOLICITA
Li siga concedida una subvenció de / Le sea concedida una subvención de:
Per al projecte/activitat / Para el proyecto/actividad:
El cost total del projecte/activitat / El coste total del projecte/activitat:

DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
1 –Memòria explicativa i pressupost detallat del projecte per al qual se sol·licita subvenció / Memoria explicativa y presupuesto detallado del
proyecto para el que se solicita subvención.
2 –Declaració responsable / Declaración responsable.
3 –Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública / Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la
Hacienda Pública.
4 –Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social / Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad
Social.
5 –Fitxa d'alta de tercers / Ficha de alta de terceros.

SIGNATURA/ FIRMA
Quart de Poblet,

d

de 20

Signatura digital de la persona representant legal de l’entitat
Firma digital de la persona representante legal de la entidad
* En compliment de la normativa sobre protecció de dades se l'informa que les seues dades seran aportades per la persona sol·lici-tant, a l'Ajuntament de Quart de Poblet, responsable del tractament de les dades, amb la
finalitat de gestionar la concessió de les subvencions i ajudes, podent exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del seu tractament, oposició, portabilitat i no ser sotmés a una decisió basada exclusivament
en el tractament de les dades personals, mitjançant escrit dirigit a Ajuntament de Quart de Poblet. La documentació aportada se cenyirà als documents vinculats a la convocatòria/subvenció (més informació en la pàgina Web
Municipal). També pot conéixer tota la informació relativa a la política de privacitat de l'Ajunta-ment de Quart de Poblet en el següent enllaç: http://www.quartdepoblet.org/portal/recursosweb/documentos/1/1_9055_1.pdf
* En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, se le informa de que sus datos serán aportados por la persona solicitante, al Ayuntamiento de Quart de Poblet, responsable del tratamiento de los datos, con la finalidad de gestionar la concesión de las subvenciones y ayudas, pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y no ser sometido a una decisión basada
exclusivamente en el tratamiento de los datos personales, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Quart de Poblet. La documentación aportada se ceñirá a los documentos vinculados a la convocatoria/subvención (más
información en la página Web Municipal). También puede conocer toda la información relativa a la política de privacidad del Ayuntamiento de Quart de Poblet, en el siguiente enlace:
http://www.quartdepoblet.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_9055_1.pdf
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MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE PER AL QUAL SE SOL·LICITA SUBVENCIÓ
1 a) MEMORIA
EXPLICATIVA DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
Denominació del projecte / Denominación del proyecto:

Fonamentació del projecte / Fundamentación del proyecto:

Objectius que persegueix / Objetivos que persigue:

Sector de població a qui es dirigeix / Sector de población al que se dirige:
Nre. de persones destinatàries i edats / Núm. de personas destinatarias y edades:
Breu descripció de les activitats / Breve descripción de las actividades:

Temporalització / Temporalización:
Recursos humans i materials a utilitzar / Recursos humanos y materiales a utilizar:

Formes d’avaluació previstes / Formas de evaluación previstas:

Altres entitats implicades en el projecte / Otras entidades implicadas en el proyecto:

ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
Pl. País Valencià, 1 · 46930 Quart de Poblet (València) · Tel.: 961536210 · Fax: 961521312 · ciutada@quartdepoblet.org · www.quartdepoblet.org

AJUNTAMENT DE

Quart
de Poblet

b) PRESSUPOST DETALLAT / PRESUPUESTO DETALLADO:
Els ingressos previstos no hauran de superar la despesa prevista d'execució del projecte.
Los ingresos previstos no deberán superar el gasto previsto de ejecución del proyecto.
INGRESSOS / INGRESOS
Subvenció sol·licitada a l'Ajuntament
Subvención solicitada al Ayuntamiento
Subvencions sol·licitades a altres entitats públiques
Subvenciones solicitadas a otras entidades públicas
-

-

Altres ingressos destinats al projecte (quotes, donatius,...)
Otros ingresos destinados al proyecto (cuotas, donativos,...)
TOTAL D’INGRESSOS / TOTAL DE INGRESOS

0,00 €

DESPESES / GASTOS
Activitats i execució del projecte
Activdades y ejecución del proyecto
Personal intern
Personal interno
Manteniment de l'entitat (lloguers, rebuts, neteja, assegurances, etc.)
Mantenimiento de la entidad (alquileres, recibos, limpieza, seguros, etc.)

TOTAL DESPESES / TOTAL GASTOS

0,00 €
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