
Solicitud de subvención para asociaciones vecinales 
Sol·licitud de subvenció per a associacions veïnals 
  

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de una base de 
datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente. Segons l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en aquest document se li informa de l’existència d’una base de dades propietat d’aquest Ajuntament de la qual formarà 
part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’Administració Local. El dret d’accés, de rectificació, de cancel.lació i d’oposició podrà ser exercitat a l’Ajuntament d’Elx, 
responsable del tractament, en base a allò que s’estableix a la legislació vigent  09/02/2017 

A163 

nombre de la asociación  NIF  
nom de l'associaciò  NIF  

domicilio social  número        
 

planta            
domicili social  número  planta  

correo electrónico  teléfono  
correu electrònic  telèfon  

nombre del representante legal  DNI /NIE  
nom del representant legal  DNI/NIE  
 
  

Denominación de las actividades programadas (máximo 3) 
Denominació de les activitats programades (màxim 3) 
 
1. 

2. 

3. 

Esta solicitud autoriza al Ajuntament d'Elx a solicitar de la Agencia Tributaria, de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, información de naturaleza tributaria y laboral de 
la asociación, para el reconocimiento, seguimiento y control de la solicitud de subvención para asociaciones 
vecinales. Si la persona solicitante deniega este consentimiento, estará obligada a aportar los correspondientes 
documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. 
Aquesta sol·licitud autoritza l'Ajuntament d'Elx a sol·licitar de l'Agència Tributària, de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, informació de naturalesa tributària i laboral de 
l'associació, per al reconeixement, seguiment i control de la sol·licitud de subvenció per a associacions veïnals. Si 
la persona sol·licitant denega aquest consentiment, estarà obligada a aportar els corresponents documents en els 
termes exigits per les normes reguladores del procediment. 

 Autorizo | Autoritze  No autorizo | No autoritze 
 

Dnª./D.  
Sra./Sr.   

como representante legal de la entidad solicitante, certifica la veracidad de todos los datos obrantes en la solicitud 
que se acompaña. 
com a representant legal de l’entitat sol·licitant, certifica la veracitat de totes les dades contingudes en la sol·licitud 
que s’acompanyen. 

Elx,  
 
 

Firma / Signatura 
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(Cumplimente una ficha para cada actividad. Máximo 3 actividades | Empleneu una fitxa per activitat. Màxim 3 activitats) 

Actividad para la que solicita la subvención  
Activitat per a la qual sol·licita la subvenció 
 
Denominación  y descripción de la actividad / Denominació i descripció de l'activitat 
  

 
 

lugar de realización de la actividad  
lloc de relització de l'activitat  

fecha inicio  fecha fin  
data començament  data acabament  

duración efectiva en horas  
durada efectiva en hores  

horario de la actividad  
horari de l'actividat  

número de personas a las que se dirige la actividad  
nombre de persones a qui es adreça l'activitat  

precio de la actividad para la persona beneficiaria  
preu de l'activitat per a la persona beneficiària  

 
medio a través del cúal se va a realizar la difusión de la actividad 
mitjà a través del qual es farà la difusió de l'activitat 

Web de la entidad Cartel u otro material impreso  
Web de l'entitat 

 
Cartell o altre material imprés 

Redes sociales Cuñas de radio  
Xarxes socials 

 
Falques de ràdio 

Otros    
Altres   

 

presupuesto total de la actividad   
pressupost total de l'activitat  
subvención solicitada   
subvenció sol·licitada  

 
Se trata de una actividad desarrollada entre 2 o más asociaciones 
Es tracta d'una activitat desenvolupada entre 2 o més associacions 

 No  Sí 
Indicar asociaciones 
Indicar associacions 
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Declaración responsable 
Declaració responsable 
 
Sra./Sr.            con DNI            

Sra./Sr.  amb DNI  

en calidad de            de la Asociación            
en qualitat de  de l’Associació  

con NIF            
amb NIF  

 

DECLARA 
 

 Que la asociación está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Que l'associació està al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 Que la asociación no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la 
condición de beneficiaria establecidas en el artículo 13, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones. 

Que l´associació no està inclosa en cap de les circumstàncies que impedeixen obtindre la condició de 
beneficiària establides en l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 Que la asociación no dispone de ninguna otra ayuda, ingreso, recurso o patrocinio para la actividad 
que se solicita. 

Que l'associació no disposa de cap ajuda, ingrés, recurs o patrocini per a l'activitat que se sol·licita. 

 Que la asociación se compromete a comunicar la percepción de cualquier tipo de ayuda recibida para 
la actividad solicitada. 

Que l'associació es compromet a comunicar la percepció de qualsevol tipus d'ajuda rebuda per a 
l'activitat sol·licitada. 

 

Elx,  
 

           
Firma / Signatura 

 
 
  
 


