ANNEX I: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
Dades del/de la representant
Cognoms i nom

NIF

En qualitat de

Dades de la persona o entitat sol·licitant
Sol·licitant

CIF

Adreça

Municipi

Telèfon

Correu electrònic

Dades bancàries

-

-

-

(Cal emplenar tots els dígits)

SOL·LICITO
Una subvenció d’acord amb la convocatòria de subvencions corresponents a per a la realització de
programes i activitats de promoció i difusió cultural l’any 2018, i les bases específiques reguladores.

Dades de l’actuació per a la qual es demana subvenció
Denominació

Previsió total d’ingressos de l’actuació per a la qual es demana la subvenció:
(inclosos altres ajuts i subvencions i la qual es sol·licita)

euros

Previsió total de despeses de l’actuació per a la qual es demana la subvenció

euros
Ajut sol·licitat:

euros

AUTORITZO
El/la sotasignat autoritza l’Ajuntament d’Amposta a sol·licitar de l’Agència Estatal d’administració
Tributària (AEAT) i de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives al compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social per a comprovar el compliment dels
requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir la subvenció sol·licitada.
Aquesta autorització s’atorga exclusivament als efectes de reconeixement, seguiment i control de la
subvenció i/o ajut esmentat, i en aplicació d’allò que disposa la Disposició Addicional quarta de la Llei
40/1998 de 9 de setembre, mitjançant la qual, prèvia autorització de la persona interessada, es permet la
cessió de les dades tributàries i de la Seguretat Social que necessitin les administracions públiques per al
desenvolupament de llurs funcions.
(si s’escau marcar amb una X)

I DECLARO:
1.

Que són certes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents que l’acompanyen.

2.
Que compleixo i accepto tots el requisits exigits a les bases específiques reguladores de la convocatòria de
subvencions.

,

de

de 2018

AJUNTAMENT D’AMPOSTA.- Plaça de l'Ajuntament, 3-4 , 43870 Amposta
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter
personal que ens faciliteu a través d’aquest formulari, seran objecte de tractament i s’incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de
l’Ajuntament d’Amposta, amb domicili a Plaça de l'Ajuntament, 3-4 d’Amposta.
La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud de subvenció i mantenir la relació i la comunicació administrativa
entre el sol·licitant i l’Ajuntament d’Amposta.
Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de cancel·lació
dirigint un escrit a l’Ajuntament d’Amposta.
Omplint degudament aquesta butlleta s’entén que doneu el vostre consentiment per a tractar les vostres dades personals en les condicions esmentades.
Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els termes establerts per l’esmentada Llei
orgànica.

