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SOL·LICITUD SUBVENCIONS 
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DADES DEL SOL·LICITANT (ENTITAT)

Entitat (nom de l'entitat) NIF 

Correu electrònic Telèfon mòbil

□ El sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en els termes previstos per 
l'article 13 de la Llei 39/2015. Igualment, es recomana que es facilite un telèfon per a rebre-hi comunicacions.

Domicili Localitat C.Postal

Pàgina Web: 

DADES RELATIVES AL REPRESENTANT LEGAL

Nom i cognoms Càrrec (president/tresorer/secretari)  DNI / NIE

DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA (marcar amb una X el que procedisca) 
* Solament si hi ha algun canvi respecte a l'any anterior.

        Alta de tercers amb IBAN * Si té personal contractat, certificat d'estar al corrent amb la 
Seguretat Social

Si l'import a concedir és inferior a 3000 euros, no serà necessari aportar el certificat d'estar al corrent amb Hisenda i amb la 
Seguretat Social. Aquest certificat se substituirà per aquesta declaració responsable.

DECLARA

• Que l'entitat no es incursa en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

• Que s'ha presentat la justificació de les subvencions concedides amb anterioritat per aquesta corporació.

• Que el projecte per al qual se sol·licita subvenció té com a àmbit d'actuació el municipi de Manises.

• No ser beneficiari d'una altra subvenció per al mateix objecte o, en cas de ser-ho, no superar el cost total de la 
destinació de la subvenció.

• No tindre personal contractat al seu càrrec o, en cas de tindre'l, presentar el certificat d'estar al corrent amb la 
Seguretat Social.

• Aporta certificat o autoritza a l'Ajuntament de Manises a obtindre de manera telemàtica la informació de l'Agència 
Tributària a l'efecte d'acreditar el compliment del requisit d'estar-ne al corrent. Obligatori marcar una de les 2 opcions

Aporta certificat Autoritza a l'Ajuntament

• Autoritza a l'Ajuntament de Manises a publicar les dades de concessió de la subvenció en la pàgina web i en els taulers 
d'anuncis municipals.

• Estar inscrit en el registre d'associacions municipal i en l'autonòmic, amb les dades actualitzades.

• Que totes les dades i les declaracions responsables que figuren en aquesta sol·licitud són certes, i que el sol·licitant es 
compromet a destinar l'import de la subvenció que sol·licita al compliment dels objectius i les activitats que fonamenta 
la concessió de la subvenció.

Manises, 
(Signatura del representant legal i segell de l'entitat)

AL Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANISES 
De conformitat  amb la  Llei  Orgànica  15/99,  de  Protecció  de  Dades  de Caràcter  Personal,  les  dades  que heu facilitat  en aquest  formulari  passaran a  formar  part  dels  fitxers
automatitzats  propietat  de l’Ajuntament de Manises  per a l’exercici  de les  seues funcions pròpies  en l’àmbit  de les  seues competències,  i  podreu exercitar  els  drets  d’accés i
rectificació, per mitjà d’instància presentada davant del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Manises, o bé mitjançant el correu electrònic: lopd@manises.es

mailto:lopd@manises.es
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