ANNEX I / ANEXO I

SOL·LICITUD D'AJUDES A ENTITATS LOCALS PER A
PROGRAMES DE JOVENTUT 2021
SOLICITUD AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA
PROGRAMAS DE JUVENTUD 2021

A

DADES DE L'ENTITAT
DATOS DE LA ENTIDAD

CIF

AJUNTAMENT, MANCOMUNITAT O ENTITAT LOCAL MENOR / AYUNTAMIENTO, MANCOMUNIDAD O ENTIDAD LOCAL MENOR

DADES A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
CP

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL / DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

COGNOMS / APELLIDOS

DNI

NOM / NOMBRE

COM A / EN CALIDAD DE

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE / DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

COGNOMS / APELLIDOS

B

TELÈFON / TELÉFONO

NOM / NOMBRE

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA
SUBVENCIÓN SOLICITADA

1.- PRESSUPOST DEL PROGRAMA DE JOVENTUT DE L'ENTITAT
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE JUVENTUD DE LA ENTIDAD
2.- IMPORT SOL·LICITAT
IMPORTE SOLICITADO
NÚM. D'ACTIVITAT
Nº DE ACTIVIDAD

euros

DENOMINACIÓ
DENOMINACIÓN

IMPORT SOL·LICITAT
IMPORTE SOLICITADO

1
2
3
4
5
IMPORT TOTAL
IMPORTE TOTAL

POBLACIÓ
POBLACIÓN

Segons les dades oficials a 1 de gener de 2020, l'entitat local sol·licitant té una població d'

habitants

Según los datos oficiales a 1 enero de 2020 la entidad local solicitante cuenta con una población de

,

d

habitantes

de
President/a de l'ajuntament, mancomunitat,
o entitat local menor
Presidente/a del ayuntamiento, mancomunidad,
o entidad local menor
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Secretari/ària
Secretario/a

CHAP - IAC

C

euros

Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, fent ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb
el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en uso de las
funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
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Firma:
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PROGRAMAS DE JUVENTUD 2021

D

DECLARACIÓ
DECLARACIÓN

DECLARA:
1. No estar sotmesa a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiària de les que assenyala l'article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03).
No estar incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria de las señaladas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18/11/03).
2. Certifique que amb data __________ aquesta entitat local en ple o òrgan de govern va aprovar l'adhesió a la declaració per l'oci
educatiu "Ens reunim amb uns altres valors".
Certifico que con fecha __________ esta entidad local en pleno u órgano de gobierno aprobó la adhesión a la declaración por
el ocio educativo "Ens reunim amb uns altres valors".

E

DADES BANCÀRIES
DATOS BANCARIOS
IBAN

E

ENTITAT
ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚM. DE COMPTE / Nº. DE CUENTA

S

En cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancari, marqueu aquesta casella i aporteu el model de domiciliació bancària
En el caso de nuevo perceptor o cambio de número de cuenta bancaria, marque esta casilla y aporte el modelo de domiciliación bancaria.

F

CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO-AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autorizat
per a obtindre directament les dades dels documents elaborats per quaselvol administració i que per a aquest procediment són els
assenyalats a continuació.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará
autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este
procedimiento son los señalados a continuación.
En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestar-ho a continuació i quedarà
obligat a aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo a continuación, quedando
obligado a aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
No autoritze la comprovació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal
d'Administració Tributària.
No autorizo la comprobación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria.
No autoritze la comprovació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració autonòmica
valenciana.
No autorizo la comprobación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración
autonómica valenciana.
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No autoritze la comprovació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
No autorizo la comprobación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
No autoritze la comprovació de les dades d'identitat del representant de l'entitat.
No autorizo la comprobación de los datos de identidad del representante de la entidad.

G

DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
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Presentació obligatòria. Fitxa de Valoració Programa de Joventut 2021 (annex II).
Presentación obligatoria. Ficha de Valoración Programa de Juventud 2021 (anexo II).
Presentació obligatòria. Fitxes descriptives de les activitats 2021 (annex III).
Presentación obligatoria. Fichas descriptivas de las actividades 2021 (anexo III).

Model de domiciliació bancària. En cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancari aporteu aquest model.
Modelo de domiciliación bancaria. En caso de nuevo perceptor o cambio de número de cuenta bancaria aporte este modelo.
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Certificat de trobar-se al corrent amb la obligació de rendiment dels comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes
Certificado de hallarse al corriente con la obligación de rendimiento de las cuentas anuales ante la Sindicatura de Cuentas.

