Subvencions del Patronat Provincial de Turisme de
València «IMPULSEM TURISME» 2021

ANNEX I - SOL·LICITUD
A

DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT

NOM:______________________________________________________________ CIF:_____________________________________________________________
ADREÇA:___________________________________________________________ CODI POSTAL:___________________________________________________
MUNICIPI:____________________________________________________________ TELÈFON:________________________________________________________

B

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’ENTITAT

NOM I COGNOMS:_________________________________________________________________________________ DNI:____________________________
CORREU ELECTRÒNIC:_________________________________________________________________________________________________________________
TELÈFON:___________________________________________________________________________________________________________________________

C

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE QUE TRAMITA LA SUBVENCIÓ

NOM I COGNOMS:__________________________________________________________________ TELÈFON:________________________________________
CORREU ELECTRÒNIC:_________________________________________________________________________________________________________________

D

SOL·LICITUD

Ajuda per al finançament a entitats locals, segons l’epígraf Clàusules específiques de la convocatòria:
1.1. A municipis (que no tinguen reconeguda la condició de municipi turístic) i entitats locals menors per a projectes turístics, accions de
promoció turística i mesures destinades a reforçar i garantir la seguretat de turistes i visitants enfront de la Covid-19.
1.2. A municipis (de menys de 30.000 habitants) per a la realització i/o reposició d’infraestructures en recursos turístics de caràcter natural,
paisatgístic, històric artístic i mediambiental.
1.3. A mancomunitats per a projectes turístics, accions de promoció turística i mesures destinades a reforçar i garantir la seguretat de turistes
i visitants enfront de la Covid-19. (En el cas de sol·licitar les convocatòries 1.1 i 1.2 s’hauran de presentar dues sol·licituds diferents).

Ajuda per a entitats sense ànim de lucre, segons l’epígraf Clàusules específiques de la convocatòria:
2.1. A associacions, fundacions i altres entitats per a projectes turístics, accions de promoció turística i mesures encaminades a contrarestar
els efectes negatius de la Covid-19.
2.2. A organitzacions representatives de les empreses del sector turístic de la província de València per a contrarestar els efectes negatius
de la Covid-19.

IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE PER AL QUE SE SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ (Convocatòries 1.1, 1.2, 1.3 i 2.1)
NOM DEL PROJECTE O ACCIÓ:___________________________________________________________________________________________________________
IMPORT TOTAL DEL PROJECTE O ACCIÓ:

€

QUANTITAT SOL·LICITADA:

€

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN D’ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA (Convocatòries 1.1, 1.2, 1.3 i 2.1)
Memòria de l’/les acció/ns a desenvolupar.
Memòria econòmica amb pressupost detallat de les despeses previstes.
Factures proforma expedides pels proveïdors, detallades per a totes i cadascuna de les accions.
Certificació de la Secretaria de l’entitat local en el qual es faça constar:
a) Acord de l’òrgan competent sol·licitant la subvenció en el qual es farà constar l’/les actuació/ns que es pretén realitzar i l’import
sol·licitat.
b) El nombre d’habitants de dret del municipi o entitat local menor conforme a les xifres oficials de població de l’INE. (Convocatòries
1.1 i 1.2).
Declaració responsable. Annex II.
…contínua en la pàgina següent
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Document d’alta o modificació de tercers (només en cas d’alta nova o modificació de dades existents).
Mapa de l’actuació a desenvolupar, amb ubicació de les inversions projectades. (Convocatòria 1.2).
Si escau, documentació acreditativa de les mesures del projecte que afavoreixen l’accessibilitat i la inclusió del conjunt de la població,
especialment de persones amb diversitat funcional, majors i menors. (Convocatòria 1.2).
Documentació acreditativa, si escau, de la qualificació dels elements historicoartístics, naturals, mediambientals o paisatgístics vinculats
al projecte presentat (Declaracions institucionals de Bé d’Interés Cultural, Conjunt Historicoartístic, Paratges Naturals, Bé de Rellevància
Local). (Convocatòria 1.2).
Sol·licitud d’inscripció (en cas de nova sendera) o certificació de la inscripció de la sendera en el Registre Públic de Senderes de la Comunitat
Valenciana. (Convocatòria 1.2).
Si escau, certificació de la inclusió de la zona de bany continental en el Cens d’Aigües de Bany regulat pel Reial decret 1341/2007, de data 11
d’octubre. (quan la seua inclusió haja sigut posterior a la data de publicació de la present convocatòria). (Convocatòria 1.2).
Còpia degudament compulsada, si escau, de la declaració de Municipi Turístic. (Convocatòria 1.2).
Acreditació, per qualsevol mitjà vàlid en dret, que la persona que presenta la sol·licitud és representant legal de l’entitat sol·licitant.
(Convocatòria 1.2).
Certificació acreditativa de trobar-se l’associació, fundació o entitat sense ànim de lucre, inscrita en el corresponent registre oficial
d’associacions de la Generalitat Valenciana. (Convocatòria 1.2).
Còpia de la targeta del Codi d’Identificació Fiscal (CIF). (Convocatòria 1.2).

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN D’ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA 2.2
Còpia dels estatuts en els quals figuren els fins i les activitats de l’entitat.
Certificació acreditativa de trobar-se l’associació, federació o organització sense ànim de lucre, inscrita en el corresponent registre oficial de la
Generalitat Valenciana.
Còpia de la targeta del Codi d’Identificació Fiscal (CIF).
Certificació de la Secretaria de l’entitat en la qual es farà constar l’acord de l’òrgan de govern competent de sol·licitar la subvenció.
Acreditació, per qualsevol mitjà vàlid en dret, que la persona que presenta la sol·licitud és representant legal de l’entitat sol·licitant.
Acreditació del nombre d’empreses associades, federades o representades mitjançant certificat de la Secretaria de l’entitat on conste la relació
actualitzada de les que figuren d’alta en el Llibre de Socis de l’entitat, o document equivalent.
Declaració responsable. Annex II.
Document d’alta o modificació de tercers (només en cas d’alta nova o modificació de dades existents).

Autoritza el Patronat Provincial de Turisme de València per a obtindre de manera directa l’acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, de trobar-se al corrent en el pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions i de no mantindre amb la
Diputació de València o els ens que en depenen deutes o sancions de naturalesa tributària o altres deutes de naturalesa diferent en període executiu a través de certificats
telemàtics. En cas contrari, hauran d’aportar les certificacions corresponents. Així mateix, manifesta que coneix la convocatòria per la qual es regeixen les subvencions que se
sol·liciten, i es compromet al compliment de totes les obligacions que s’hi estableixen i altra normativa aplicable.

_______________________________, _________ d _________________ de _____________
Signat:

VICEPRESIDÈNCIA DEL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA
(Diputació de València) - C/ Avellanes, 14, 2-h - 46003 València

