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ANNEX I         

SOL·LICITUD CONCURRÈNCIA A CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA
REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE CARÀCTER CULTURAL EXERCICI 2020

D./Dña.  

amb  domicili  a  l'efecte  de  notificació

telèfon    , proveït de N.I.F. núm.   

actuant en nom i representació de: (denominació de l'entitat o associació)

domiciliada a Sant Vicent del Raspeig, 

CIF n.º       

EXPOSA:

Que coneix la convocatòria de subvencions per a la realització d'actuacions de caràcter
cultural  exercici  2020,  a  atorgar  per  l'Ajuntament  de  Sant  Vicent  del  Raspeig  i  que
complint l'entitat que representa els requisits de les bases

SOL·LICITA:

 La inclusió en la convocatòria amb atorgament de subvenció per a les finalitats que es
determinen en el Projecte/Memòria/Programa que s'adjunta en Annex III, optant a una de
les següents línies:

         Línia 1- Associacions i Entitats Culturals

         Línia 2- Persones  Físiques

  Línia 3- Associacions i/o  Entitats Culturals de caràcter musical  
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S'acompanya a aquest efecte la següent documentació:

a) Fotocòpia del D.N.I. del sol·licitant, i (en el cas d'associacions o persones jurídiques)
document que acredite la representació legal.
  
b) Projecte/programa/Memòria descriptiva de la/s activitats per a les quals se sol·licita la
subvenció, amb indicació en el seu cas de la data d'inici i terminació de les mateixes i
Pressupost detallat de costos i finançament previstos per subvenció, havent de realitzar-
se segons model Annex III que s'adjunta a aquesta Convocatòria, que es troba en la pàg.
Web d'aquest Ajuntament,(URL http://www.raspeig.es/portal/cultura/). Havent de realitzar-
se  una  valoració  estimada  de  les  aportacions  del  sol·licitant  per  conceptes  com ara
infraestructura, personal, etc. i la part que se sol·licita com a subvenció. 
En el Projecte sol s'inclouran les despeses que es consideren subvencionables segons la
present convocatòria.

c)  Declaració  responsable,  segons model  acompanyat  com a Annex II,  acreditatiu  del
compliment dels requisits i condicions i assumpció d'obligacions o compromisos, exigits en
la normativa d'aplicació i en la present convocatòria, havent de realitzar-se segons aquest
model que s'adjunta a aquesta Convocatòria, que es troba en la pàgina web d'aquest
Ajuntament,(URL http://www.raspeig.es/portal/cultura/). 

d) Si l'import de la subvenció sol·licitada és de quantia  superior a 3.000 euros, haurà
d'aportar-se certificacions acreditatives de trobar-se al corrent, en el compliment de les
obligacions  tributàries  amb  les  Hisendes  estatal  i  autonòmica  i  en  el  compliment
d'obligacions amb la Seguretat Social, aportant els corresponents documents emesos pels
òrgans competents. 

e)  Compte  per  a  cobrar  de  l'Ajuntament,  segons  model  existent  en  la  web  municipal
(URL:http://www.raspeig.es/  portal  /hisenda/),  llevat  que  ja  existisca  actualitzada en  el
Servei de Tresoreria d'aquest Ajuntament.

f)  Per a les sol·licituds de subvenció que accedisquen per la línia 3 (Associacions i/o
entitats de caràcter musical), presentació de Certificat o document oficial que acredite la
inscripció d'una Societat Musical Federada (*BIC) i/o la pertinença a l'estructura federal de
la Comunitat Valenciana 

Sant Vicent del Raspeig, a       de     de  2020                

Fdo:
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