ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D'ACTIVITAT MUSICAL I
COMPROMÍS DE COMPLIMENT D'OBLIGACIONS

ANNEX
ANEXO

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE ACTIVIDAD MUSICAL Y
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
CIF - NIF

INSTITUCIÓ O ENTITAT, EMPRESA O PROFESSIONAL / INSTITUCIÓN O ENTIDAD, EMPRESA O PROFESIONAL

B

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

COGNOMS / APELLIDOS

C

III

NIF

NOM / NOMBRE

CÀRREC / CARGO

ACCEPTACIÓ I COMPROMÍS / ACEPTACIÓN Y COMPROMISO

Com a beneficiari d'una ajuda per a la realització de l'activitat musical
Como beneficiario de una ayuda para la realización de la actividad musical

,

organitzat per l'Ajuntament/Entitat,
organizado por el Ayuntamiento/Entidad
per una quantia d
por una cuantía de

de la localitat d
de la localidad de

,

€.

Faig constar L'ACCEPTACIÓ de l'ajuda alhora que em compromet al compliment de totes les obligacions establides en la resolució de referència.
Hago constar LA ACEPTACIÓN de dicha ayuda al tiempo que me comprometo al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la
resolución de referencia.

d

de

CHAP - IAC

Firma:

DIN - A4

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per este òrgan administratiu, com
a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).

CULTURARTS GENERALITAT

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

08/06/16

IA - 14310 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

,

