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Sra,/Sr amb NIF núm.

amb domicili a

telèfon

qualitat deld'

adreça electrònica en

. amb NIF núm.

*r-

de I'entitat anomenada

telèfon

_adreça electrònica i inscrita en

el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes amb número d'inscripció

(Als efectes de comunicacions i notifìcacions es tindran en consideració les dades de la persona representant de
Ientitat indicades en aquesta instància. Qualsevol variació serà comunicada per escrit, que es presentarà en el
Registre General de I'Ajuntament d'f,lx, o per qualsevol dels procediments establits en la Llei 3912015, d'l
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, adreçat a la Regidoria de
Cultura).

EXPOSA

Que s'ha publicat en e\ BOP d'Alacant i en la pàgina web: www.elx.es anunci relatiu a la
Convocatòria2017 de Subvencions a les Entitats Culturals d'Elx, per alarealització de les seues
activitats culturals, i sol'licita l'esmentada ajuda d'acord amb les BASES de la convocatòria.

ACTIVITAT

! Cicles de conferències culturals.
Certàmens i concursos de música, pintura, literatura, Ieatre, dansa, etc,
Exposicions de pintura, fotografi a, arqueològiques, etnogràfiques, etc.
Muntatge obres de teatre, dansa o música (s'entendrà inclòs en el muntatge subvencionat
I'estrena de les obres que, com s'assenyala en la base segona, hauran d'executar-se en
i'exercici 20\7) arealitzar pels grups que estiguen degudament constituils com a tals.

f] fu.ti"ipació en festivals, trobades o certàmens en què hagen sigut invitats o seleccionats
abans. (Les ajudes es referiran exclusivament a despeses de desplaçament i caldrà aportar-
hi la invitació cursada a I'associació o el certificat dels organitzadors que n'acredite la
participació),

Altres projectes d'especial interés.

DOCUMENTS QUE S'HI APORTEN:

Fotocòpia del NIF de I'entitat.
Memòria de les activitats realitzades I'any anterior (2016),llevat si és una entitat de recent
creació, així com subvencions percebudes i la seua procedència.

Document Annex II: projecte detallat en què consten les activitats que cal realitzar i el seu
calendari, així com totes les dades que es considere esmentar en I'apartat d'observacions,
pertinents per.a poder concedir amb major objectivitat la subvenció sol'licitada.
Document Annex III: pressupost inicial detallat de despeses i ingressos del projecte o
activitat per a la qual se sol'licita subvenció. Caldrà especifìcar I'aportació del sol.licitant i
els ingressos amb què es compte per a desenvolupar el projecte o l'activitat, així com de les
subvencions o ajudes concedides o que es puguen obtindre a través d'uns altres organismes,
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entitats o particulars, o la generació de qualsevol altre tipus d'ingressos i recursos, incloent-
hi, si és el cas, els ingressos o la recaptació previstos per la realitzacií del projecte o
l'activitat.

I f'uU de Manteniment de tercers firmat per I'entitat bancària on es preveja I'ingrés de la
subvenció (únicament serà acceptat el model de flrtxa manteniment de tercers propi de
I'Ajuntament d'Elx).

Document Annex fV: declaració responsable de no estar inclòs en les prohibicions per a

obtindre la condició de beneficiari arreplegades en I'article 13 de la Llei 3812003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social

Bn el moment de la justificació de la subvenció, i de conformitat amb la base 9a de la
convocatòria, s'hi aportamn, entre uns altres documents, els annexos V, VI i VII degudament
emplenats i fitmats, així com les factures de proveïdors (originals i fotocòpia), acompanyades
dels documents-justificants dels pagaments realitzals (xec -adjuntant còpia del deute bancari-,
transferència o rebut del proveïdor).

Qualsevol modificació de |objecte, calendari o finalitat del projecte Ínicial subvencionat
haurà de ser comunicada immediatament després de conéixer aquesta circumstància, per
mitjà d'instància adreçada a la Regidoria de Cultura, a través del Registre General de I'Excm.
Ajuntament d'Elx o per qualsevol dels procediments establits en la Llei 391201.5, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per a la seua valoració
i, si és el cas, adoptar els acords pertinents respecte a la subvenció concedida. Qualsevol
modificació haurà de ser autoritzada per la tinenta d'Alcaldia d'Educació i Cultura, sempre que
no danye drets de tercers i que el projecte modificat tinga igual o superior rellevància, qualitat i
projecció que I'original. Igualment haurà de ser comunicada, per mitjà d'instància, la
renúncia a-ltretlització de lactivitat o el projecte subvencionable.

Es manifesfa, així mateix, el compromís de I'entitat de fer constar en la informació o
documentació pròpia de I'activitaf. a realiÍzar, que aquesta ha sigut subvencionada per l'Excm.
Ajuntament d'Elx, incloent el logotip de I'Ajuntament en qualsevol tipus de publicació o
material de difusió del projecte o I'activitat subvencionada, sempre que I'esmentada activitat
no s'haja dut a terme abans de la dafa de concessió de la subvenció.

Aquesta sol'licitud autoritza l'Ajuntament d'Elx a requerir telemàticament les dades relatives a
la comprovació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. Si
el sol'licitant denega aquest consentiment, estarà obligat a aportar els documents corresponents
en els termes exigits per les norrnes reguladores del procediment.

Autoritze No autoritze

Elx, _ de/d' de 2017

FIRMA:

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'EXCM, AJTINTAMENT D'ELX.-

Ajuntament d'Elx, Cultura, c/ Sants Metges, 3, 03203-Elx. Tel. 966658145/46 cultura@elx.es



@ Ajuntament d'Elx

ANNEX II

IRoJECTE DETALLAT pER AL euAL sE sol.LrcrrA susvnNctó
(Aquest annex s'aportarà amb la documentació inicial)

IMPORTANT: la informació continguda en aquest annex serà revisada novament i confrontada amb l'Annex VII en
el moment de la justificació de la subvenció. Qualsevol variació que es duga a terme sense la coffesponent
autorització entre I'activitat efectivament realitzada respecte al projecte inicial, podrà compofiar el reintegrament total
o parcial de la subvenció concedida.

Cal emplenar tots els apartats d'aquest annex.

ENTITAT SOL.LICITANT:
NIF:

df activitat:

Denominació del

Descripció del projecte que es realitza (es podrà adjuntar al present annex: programa o dossier

del ecte
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Calendari - Dates de realització del ecte:

Lloc de realització:

S'hi adjunta programa o dossier del projecte: I S []No

Observacions:

Elx, de/d' de2017

FIRMA:
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ANNEX rrr pnnsnñracló

PRESSUPOST DEL PROJECTE PER AL QUAL SE SOL.LICITA SUEVPNCTÓ
(Aquest annex s'aportarà amb la docurnentació inicial)

IMPORTANT: la informació continguda en aquest annex serà ¡evisada novament en el mornent de la.justificació cle
la subvenció. Qualsevol variació entre I'activitat efectivament realitzada i el projecte inicial podr.à compor.tar el
reintegrament total o parcial de la subvenció concedida.

Cal ernplenar tots els apartats d'aquest annex.

ENTITAT SOL.LICITANT:
NIF:

A. nnSpnSES (Indiqueu-ne les despeses de producció, promoció i publicitat, despeses de
altres

Conceptes de despeses Import previst

Dxemples de conceptes:
Material d'il.luminació
Material de so

Atrezzo
Dissenys i impressions gràhques
Lloguer de vehicles

de

Uns altres de despesa (indiqueulos tot seguit):

(A) TOTAL DESPESES

B. INGRESSOS (Indiqueu-ne vendes i taquillatges, ajudes d'unes altres entitats públiques o
uns altres

NECESSITAT DE FINANÇAMENT (B.A):
Tonecessitat de finançament sobre cost total del proiecte:

Elx, _ de/d'

FIRMA:

Conceptes d'ingressos Import previst

Exemples de conceptes:
Subvencions i ajudes entitats públiques
Aportacions d'entitats privades
Aportació quotes socis (s'hi aplica nornés l'import proporcional dirigit

per a la realització de I'activitat o el plo.jecte subvencionable)directament
Vendes i taquillatges
Caixets
Patrocinis
Marxandatge

Altres conceptes d'ingressos (indiqueu-los tot sesuit):

(B) TOTAL INGRESSOS
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ANNEX IV

MoDEL DE DECLAnecIÓ RESPoNSABLE
(Aquest annex s'apoftarà amb la documentació inicial)

DADES DEL SOL.LICITANT

Nom i cognoms

Amb NIF núm.:

De l'entitat:

En qualitat deld':

Amb NIF núm.:

DECLARE

Que no incórrec en cap de les causes d'incompatibilitat o de prohibició per a obtindre
subvencions ni tinc obligacions per reintegrament de subvencions segons el que establix
l'article 13 de la Llei 38/2003, de I7 de novembre, General de Subvencions (BOE de 18
de novembre) i I'article 25 del Reial DecreI 88712006, de 2l de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de l7 de novembre, General de Subvencions (BOE de
25 de juliol). D'acord amb I'article 69.1 de la Lleí 3912015, d'l d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, em compromet a
mantindre el compliment d'aquests requisits durant el temps inherent a l'esmentat
reconeixement o exercici, i a informar de qualsevol variació en les circumstàncies a
l'òrgan que concedix la subvenció.

Elx, _ de/d de2017

FIRMA:
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ANNEX V

MoDEL DE DECLANACIÓ RESPONSABLE
(Aquest annex s'aportarà amb la documentació de justificació)

DADES DEL SOL.LICITANT

Nom i cognoms:

Amb NIF núm.:

De I'entitat:

. En qualitat de/d':

Amb NIF núm.:

DECLARE

1r Que la memòria econòmica presentada per a justificar la subvenció concedida a

aquesta entitat, a través de la convocatòria d'ajudes a entitats culturals 2017 de I'Excm.
Ajuntament d'Elx, reuneix totes les despeses i els ingressos relacionats amb l'activitat o
el projecte subvencionat. Els documents que acrediten, tant la realització de les

esmentades despeses com I'obtenció dels ingtessos declarats, estan en poder del

beneficiari i a disposició de I'Ajuntament d'Elx als efectes del control previst en la
normativa reguladora d'aquestes subvencions.

2n Que per a la mateixa activitat per a la qual ha rebut ajuda de I'Ajuntament d'Elx:

No ha rebut cap altra ajuda ni patrocini d'unes altres entitats públiques o

privades.

Ha rebut ajudes per les entitats públiques o privades que s'hi indiquen per les

quanties que també s'hi expressen.

AJUDES:
Entitat Activitat subvencionada Quantia concedida
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3r Que la suma de les ajudes, els ingressos, els recursos i els patrocinis rebuts per a
Itexercici de lactivitat subvencionada no ha superat el cost total de I'esmentada
activitat.

Cosa que es fa constar als efectes previstos en els articles 19 i 30 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.

Elx, de/d de2017

FIRMA:
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ANNEX VI
MoDEL pp rr¡pvròRIA ECONOMICA JUSTIFICATIVA

(Aquest annex s'aportarà amb la documentació de justificació)

DECLARACTó og rores LES DESpESES I ELS INGRESSoS RELAcIoNATS AMB L'AcrtvtrAT o EL pRoJECTE SUBVENCToNAT e rRevÉs DE LA
CONVOCATORIA D'AJUDES A ENTITATS CULTURALS 2017 DE L'EXCM. AJUNTAMENT D'ELX.

Cal emplenar tots els apârtats d'aquest annex.

ENTITAT BENEFICIÀRIA:
NIF:

A. DESPESES DIRECTES (s'hi relacionaran totes les despeses dirigides exclusivament a realitzar lfactivitat subvencionada i
s'acreditaran amb factures i documents de

JUSTIFICÄNT
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(A)TOTAL DESPESES
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ANNEX VI
MoDEL op vtnvtòruaffi rt IICA JU srIFICATIVA

(Aquest annex s'aportarà amb la documentació de justificació)

B. fXCnnSSOS (s'hi relacionaran tots els ingressos destinats a I'activitat subvencionada i els obtinguts en el seu desenvolupament, i s'hi inclouran
subvencions i udes d'entitats ues i/o vendes i

TOTAL RESULTAT (B-A):

Elx, deld' de2017

FIRMA:

* S'ha de respectar aquest model de memòria econòmica. (En cas de reflectir més justificants de despeses o ingressos, es podran adjuntar tants models
Annex VI com calguen).
{<* Es relacionaran en el present annex totes les factures de despeses que s'acompanyen en la documentació dejustificació (adjunteu el corresponentjustificant
de pagament), assignant-los un número correlatiu que s'assenyalarà igualment en la part superior dreta de cada una d'elles.
{<** L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, ar'lladament o en concurrència amb unes altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos, supere el cost de I'activitat subvencionada.

IMPORTCONCEPTE D'INGR]ÛS

Ajuda convocatòria entitats culturals 2017

Import proporcional dirigit directament per a la
realització de I'activitat o el proiecte subvencionable

(B) TOTAL TNGRESSOS

TIPUS D'INGRES

Excm. Ajuntament d'Elx

Aportació quota de socis
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ANNEX VII

H¿BvÒrue EXPLICATIVA DE L'EXECUCTÓ nn LES ACTIVITATS
REALITZADES SEGONS EL PROGRAMA SUBVENCIONAT

(Aquest annex s'aportarà amb la documentació de justificació)

IMPORTANT: la informació continguda en aquest annex serà confrontada amb I'annex II presentat en la
documentació inicial. Qualsevol variació duta a terme sense la corresponent autorització, entre I'activitat efectivament
realitzada respecte al projecte inicial aprovat, podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció
concedida.

Cal emplenar tots els apaftats d'aquest annex.

ENTITAT SOL.LICITANT:
NIF:

dractivitat:

Denominació del ecte subvencionat:

Descripció del projecte realitzat (es podrà adjuntar al present annex informació addicional del
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Calendari - Dates de realització del ecte subvencionat:

Lloc de realització del subvencionat:

S 
rhi adjunta informació addicional: S INo

Srhi adjunta material de difusió: IsÍ NO

Observacions / Valoració dels resultats o

Elx, _ de/d de2017

FIRMA:
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