DOC 1.
1/2

ANNEX I
DADES D’IDENTIFICACIÓ
A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI

Adreça per a notificar
Localitat

Tel.
CP

Adreça electrònica @

DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT (si és el cas: adjuntar document que acredite la
representació de la persona sol·licitant).
Nom de l’entitat
CIF
B

Adreça per a notificar
Localitat
C

D

Tel.
CP

Adreça electrònica @

EQUIP HUMÀ DEDICAT AL PROJECTE
Nom i cognoms

Gènere

Edat

SOL·LICITUD I DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declara que totes les dades contingudes en aquest Annex I i en els documents que l’acompanyen són
certs, i en virtut d’això, sol·licita participar al procediment per concurrència competitiva regulat en les
Bases de la convocatòria per a la concessió d’ajudes a la realització d’activitats lúdiques i intervencions de
tipus comunitari al municipi de Silla i que incidisquen en el desenvolupament de la cultura i la cohesió
social de la comunitat al municipi, les quals accepta en la seua totalitat.
Així mateix, declara no estar sotmès en cap prohibició per a obtenir la condició de persona beneficiària,
assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE, núm.
276, de 18.11.03) i de compliment d’obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li
hagueren exigit.
Nom i cognoms:
E

CONSENTIMENT

Preste el meu consentiment exprés a l’Ajuntament de Silla perquè, d’acord amb allò que s’ha disposat en
l’article 7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu

a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure
circulació de d’aquestes dades, puga accedir a les dades personals que estan en els fitxers de les
administracions tributàries i de la Seguretat Social, als únics efectes de verificar el compliment dels
requisits i les condicions necessàries per a gaudir de les ajudes d’aquesta convocatòria, en els termes de
l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Marque a continuació:
 Autoritze la consulta de dades esmentada
 No autoritze la consulta de dades esmentada
Signatura:
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DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA

 Documentació identificativa de la persona sol·licitant.
 Documentació identificativa de l’equip humà dedicat al projecte.
 Documentació que acredita la representació de l’entitat (si és el cas).
 Document proposta del Projecte (versió ampliada).
 Documentació que acredita competències professionals i/o trajectòries adequades per desenvolupar el
projecte.
 Documentació que acredita les accions desenvolupades per l’entitat, col·lectiu o persona sol·licitant en
el municipi de Silla o en altres àmbits.
 Annex II: Descripció del projecte.
 Fitxa o fitxes d’activitats a desenvolupar segons el model G d’activitats a desenvolupar.
 Annex III: Model de domiciliació bancària.
 Altres.
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