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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR, PER LES ASSOCIACIONS CULTURALS 
BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT 
D’ALCÚDIA, PER A LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 
L’ANY 2017 
 
Marcau amb “X” les caselles corresponents 
 

 Model de sol·licitud (annex 1). 
 

 Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003, 
 de 17 de novembre, general de subvencions (annex 2) 

 
 Projecte de les activitats previstes per la vostra entitat durant l’any 2017 

 (annex 3). 
 

 Pressupost d’ingressos i despeses del 2017. 
 

 Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant i del DNI, NIE o NIF del 
representant legal de l’entitat i, si escau, de la persona autoritzada per 
signar la sol·licitud. 

 
 Còpia compulsada de l’acta de la Junta Directiva en la qual s’anomena el 
nou representant legal i en la què hi figuren la resta de representants de 
l’entitat. 

 
 Documentació acreditativa de la constitució de l’entitat associativa o 
organitzativa sense ànim de lucre i dels seus estatuts degudament 
registrats o, si s’escau, de la modificació d’aquella, així com els nous 
estatuts inscrits en el registre pertinent. 

 
 Certificat expedit pel secretari/a de l’entitat amb el número de socis al 

 corrent de pagament de les seves quotes i les efectivament cobrades en 
 l’exercici corrent o en l’anterior i acta de la reunió en la qual hi figuren els 
 representants legals. 

 
 Declaració d’estar al corrent en el compliment de les obligacions  fiscals i 
tributàries amb l’Ajuntament d’Alcúdia i amb la Seguretat Social, que 
venguin imposades per la normativa vigent. Així mateix declaració 
expressa on es farà constar totes les ajudes i subvencions sol·licitades 
i/o concedides per qualsevol institució pública o privada per a la mateixa 
finalitat. (annex 4). 

 
 Certificat bancari, acreditatiu del compte corrent o la llibreta en què s’ha 

 d’ingressar l’import de la subvenció (annex 5). 
 
Nota 
Aquests impresos s’han d’emplenar degudament i s’han de signar TOTS els documents.  
 
Termini de presentació de sol·licituds: 31 de març de 2017 
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