Ajuntament
de Benicarló
Subvenció per al foment de les activitats que realitzen les associacions i entitats socials (annex I): Sol·licitud
Dades de
l'associació

Nom de la presidència

NIF

Nom de l'associació

CIF

Núm. de registre com a entitat social

Núm. de registre en el Registre Municipal d'Associacions

Domicili de l'associació a efectes de notificacions (carrer, número, pis, porta, etc.)

Població

Telefon

Província

Fax

Apartat de correus

Codi postal

Correu electrònic

Sol·licito

Concórrer a la convocatòria de l'Ajuntament de Benicarló, publicada en el BOP, per a la concessió
de subvencions destinades al foment d'activitats que realitzen les associacions i entitats socials,
atés que l'associació a dalt esmentada compleix els requeriments que s'hi exigixen i que adjunto
la documentació requerida.

Signatura i
segell

Signatura de la presidència i segell de l'associació

Datació

Lloc

Data

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
Les dades personals facilitades s'incorporaran en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Benicarló. La finalitat de la recollida i tractament de la informació de caràcter personal és la prestació
dels serveis socials sol·licitats a través del present imprés.
Així mateix, us informem que les vostres dades no se cediran a tercers, tret que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per poder
gestionar la vostra sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei.
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant
una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d'identificació equivalent, dirigida al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de
Benicarló – LOPD Subvencions per a activitats que realitzen les associacions prestadores de Serveis Socials, carrer de Ferreres Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló) o bé entregant
personalment la sol·licitud davant el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, amb l'exhibició del DNI original o un document equivalent.

Documentació — Còpia del CIF de l’entitat.
que cal aportar
— Aquest imprés de sol·licitud de subvenció (annex I) emplenat.
—

Imprés model de projecte (annex II) emplenat.

—

Imprés de sol·licitud de manteniment de tercers (annex III) emplenat, només en el cas que
no s’haja entregat abans aquest document a l’Ajuntament o que s’haja modificat alguna de
les dades que conté.

—

Declaració responsable (annex IV) emplenat.

