SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
EN CONVOCATÒRIA DE PREMIS

Any:

Àrea gestora:
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DNI/CIF:

Nom:
Domicili:

Núm.

Localitat:

Província:

Pta.
CP:

&orreu-e:

Telèfon:
Representant:

DNI:

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

CONVOCATÒRIA DE PREMIS EN QUÈ DESITJA PARTICIPAR:
DECLARE:
 Que el/la sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries, i si és el cas amb la
Seguretat Social, i no incorre en cap dels supòsits establits en l’art. 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003
General de Subvencions (LGS) que l’inhabiliten per a pHrcebre subvencions, sense perjuí de
l’autorització a l’òrgan gestor per a demanar tals dades, de conformitat amb el que disposa l’art.
23.3 de la LGS.
 Que accepta les bDses que regulen la convocatòria dels premis a qXè opta per mitjà d’esta
sol·licitud i compleix tots els requisits exigits.
SOL·LICITE:
Participar en la convocatòria dels premis
EM COMPROMET:
A complir el que disposen les bases dels premis en què sol·licite participar.
DOCUMENTACIÓ APORTADA: (seleccioneu la que corresponga, segons les bases de cada premi)
Material  acreditatiu com que l’activitat  s’ha rHDlitzat, en cas dH programes ja executatV
ambanterioritat a la presentació de la sol·licitud. (1)
 Exemplars del llibret de falla (en la quantitat que indique la convocatòria anual). (1 i 3.2)
 Sobre tancat, en el qual s’i ndica el lema/títol de l’obra, amb l’obra que opta als premis (2, 3.1,
4 i5)
 Sobre tancat, en el qual s’indi ca el lema/títol de l’obra, amb la docum entació establida en
lesbases. (2, 3.1 i 4)
 Annex 1. Premis. Declaració responsable: part A (per a 2, 3.1, 4 i 5); part B (per a 2, 3.1 i 5).
 Annex 2. Premis. Memòria del projecte. (1)
(1) Premis «Falla més Igualitària de Sagunt».
(2) Premis Cartell «25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere».
(3) 3.1. Premis Falles de Sagunt. Línia 1: Cartell anunciador de Falles.
.2. Premis Falles de Sagunt. Línia 3: Llibrets de falla.
(4) Premis Literaris «Ciutat de Sagunt». Han d’incloure’V tres exemplars enquadernats de l’original, i indicar a quina
modali tats’opta (poesia, narrativa, teatre).
(5) Premis de Fotografia Turística «Ciutat de Sagunt».

ALTRES DOCUMENTS:
Sagunt,
El/La president/a

El/La sol·licitant

NOTA INFORMATIVA: Este imprés també està disponible en castellà

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT

