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Les dades per vostè  facilitats seran incloses en un fitxer, de titularitat municipal, la finalitat del qual es tindre constància 
dels documents els quals s’incorporen al  registre d’Entrada. La no comunicació de les dades sol·licitats pot provocar la 
no admissió del seu escrit. Li informem que les seues dades seran objecte de cessió als organismes públics als  quals 
siga necessari per a la gestió de la seua sol·licitud. Conforme al que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, pot exercitar els seus drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i si és el cas oposició, presentant en este Ajuntament una sol·licitud acompanyada de fotocòpia 
del seu D.N.I.  

CONVOCATORIA D’AJUDES ORDINARIES PER A COMPARSES  
DE LA LOCALITAT EXERCICI  2020 

 
NOM DE LA COMPARSA 
 

CIF 

NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT  
 

DNI 

MAIL TELEFON 
 

 
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIO 

CARRER, PL., ETC,... 
 

Num. Escal 

 

MUNICIPI 
 

CP PROVINCIA 

EXPOSE I DECLARE: Que en compliment d’allò establert a les Bases Reguladores per a 
la Concessió d’Ajudes Econòmiques a Comparses de la localitat per a l’any 2020. 

 No concorren en la indicada comparsa, ni en els que ostenten la seua 
representació legal, cap de les causes per a no obtindre la condició de 
beneficiari de subvencions, establides en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
Novembre, General de Subvencions. 

 Que les dades que figuren en sol·licitud i la documentació presentada son 
certes, i estan actualitzades assumint, en cas contrari, les responsabilitats que 
es podran derivar de la seus inexactitud. 

 Que no està obligat a presentar cap tipus de declaració, ni d’estar donat d’alta 
en la SS.SS. per no tindre treballadors a càrrec seu. 

 Que es troba al corrent de les obligacions fiscals i/ o tributaries. 
 
SOL.LICITE: Siga admesa la documentació que tot seguit es relaciona, així com la 
petició per a participar en l’ esmentada  convocatòria 

 Fotocopia del DNI del president/a de l’associació. 
 Fotocopia del CIF  de la comparsa. 
 Fitxa de manteniment de tercers  
 Compte justificatiu  
 Factures i/o rebuts  
 Informe de l’Associació de Festes de Moros i Cristians  

 
Aielo de Malferit, a .... de ....................... de 2020 

 
 

Signat:_____________________ 
 

SR. ALCALDE  DE L’ AJUNTAMENT D’ AIELO DE MALFERIT 
 


