Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD D’AJUDA EXTRAORDINÀRIES A L’ESTUDI

SOC I 005 V

DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili

Localitat

Adreça electrònica

Fax

C. Postal
Tel.

Tel. mòbil

EXPOSE
- Que m’he assabentat de les Bases Reguladores de la Concessió d’Ajudes Extraordinàries a l’Estudi de l’Ajuntament d’Alzira, i manifeste la intenció
d’acollir-me a esta convocatòria.
- Que aporte la documentació exigida en la clàusula quarta de les bases referides, que així mateix s’indica.
- Que manifeste conèixer i accepte la resta de condicions establides en les esmentades bases de la convocatòria.
DECLARE:
- Que no em trobe incurs/a en cap prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques de les previstes a l’article 13 de la Llei
General de Subvencions.
- Que em trobe al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Que em compromet a comunicar a l’Ajuntament d’Alzira qualsevol modificació de les circumstàncies que s’hagen tingut en compte per a l’atorgament
de la subvenció.
No he sol·licitat una ajuda per a l’activitat.
Sí he sol·licitat una ajuda per a l’activitat. He rebut la quantitat de _____________________ €.
Para la tramitación solicitada es necesaria la aportación/realización de las siguientes gestiones, con la finalidad de comprobar el adecuado
cumplimiento de todas las condiciones necesarias que se exigen en el presente procedimiento:
Comprobación con la AEAT y la TGSS de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
De acuerdo con lo que establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, si no manifiesta oposición expresa alguna, entendemos que el interesado ha autorizado a este Ayuntamiento para que sea éste el que por
sus propios medios electrónicos lleve a cabo la consulta necesaria ante la Administración Pública que proceda.
En caso de denegar tal autorización, el interesado deberá aportar electrónica o presencialmente los certificados requeridos y hacerlo constar
expresamente en los términos establecidos en la siguiente casilla:
Deniego expresamente mi consentimiento para que el Ajuntament d’Alzira obtenga de forma directa estos datos.

SOL·LICITE
La concessió d'una ajuda extraordinària a l'estudi per al projecte denominat ___________________________________
____________________________________ el pressupost del qual ascendix a la quantitat de ___________________ €.

FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Alzira,

de/d'

de 20
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(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

