
 

 

REGISTRE D’ENTRADA NÚM.: 

DATA DE RECEPClÓ: 

 

 
CONVOCATÒRIA D’AJUDES A REVISTES 2021 

IMPRÉS DE SOL·LICITUD 

 

Sr/Sra.            

en la seua qualitat de President/a de l’Entitat  

amb CIF núm.                                                 , i domicili a 

núm.    de            CP                de la província d’Alacant, 

amb telèfon :     i correu electrònic:                                

el/la qual s’ha assabentat de la convocatòria d’ajudes a revistes 2021 de difusió 

cultural d’àmbit provincial, comarcal o local, publicat en el BOP núm. 68 de 13 

de abril de 2021, les bases i convocatòria de la qual van ser aprovades per la 

Junta Rectora d’aquest Organisme Autònom, de 22 de març de 2021, que 

reconeix i accepta en la seua totalitat, sol·licita prendre part en la referida 

Convocatòria i a aquest efecte manifesta: 

PRIMER. Que l’entitat que representa edita la Revista 

amb ISSN núm.     d’àmbit                                             

sense ànim de lucre, i amb un preu de venda que és de         euros per exemplar. 

SEGON. Que l’esmentada revista es publica cada      , des del dia    

d   de l’any        , amb una tirada d    exemplars 

per número. 

TERCER. Que en cas d’obtenir una ajuda en aquesta convocatòria l’entitat 

s’obliga a fer constar, de forma visible en la publicació de la revista, i fins al 22 

de novembre de 2021, la col·laboració prestada per l’Institut Alacantí de Cultura 

Juan Gil-Albert, Organisme Autònom de la Diputació d’Alacant, amb la inclusió 

del logotip que serà facilitat per l’Institut esmentat. 

 

QUART. Que presenta, adjunta a aquesta sol·licitud, la documentació 

següent: 

  a) Memòria explicativa de la publicació. 

 

 



  

 

b) Pressupost estimat amb indicació detallada del finançament de 

la revista objecte d’aquesta sol·licitud, i especificació de la 

periodicitat de la publicació, com també dels exemplars que se 

n’editaran per cada número l’any 2021. 

  

  c) Un exemplar dels dos últims números de la publicació (només 

en el cas de no haver rebut mai subvenció). 

 

  d) Acreditació de la personalitat jurídica de l’entitat editora 

(fotocòpia del CIF de l’entitat). 

 

  e) En el cas d’una fundació o una associació, certificat (2021) 

d’estar inscrita en el corresponent Registre Oficial. 

 

  f) Certificació acreditativa que l’entitat sol·licitant es troba al 

corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o, 

si és el cas, conveni de fraccionament o ajornament de deutes 

subscrit amb l’administració corresponent. 

  

g)  Declaració responsable de les ajudes que, si escau, s'hagueren 

obtingut per al finançament de la revista, relació dels 

concedents i imports; i compromís de comunicar a l'Institut 

Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert les subvencions que així 

mateix es pogueren obtenir en data posterior a aquesta 

convocatòria. 

 

h) Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de 

les obligacions meritades amb anterioritat al 31 de desembre 

de l'exercici 2020, respecte de la Diputació d'Alacant i dels 

seus organismes autònoms, derivades de qualsevol ingrés 

 

i) Declaració responsable de no estar sotmesa a cap de les 

circumstàncies que impedeixen obtenir la condició de 

beneficiari assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003 de 

17 de novembre, general de subvencions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



j) Declaració responsable de reunir els requisits específics exigits 

en la present convocatòria. 

 

k) Informe municipal amb data 2021 de l'ajuntament seu de 

l'entitat peticionària o de qualsevol d'aquells en què aquesta 

desenvolupe l’activitat (subscrit per tècnic competent, amb el 

vistiplau de l’alcalde o el regidor delegat de cultura), que 

avale: que l'entitat és activa i amb seu estable; que 

desenvolupa un programa d'activitats anual en benefici de la 

cultura, d'interès local i/o comarcal, en l'àmbit municipal i 

d'acord amb el que disposen els estatuts pels quals es regeix; i 

que aquest es manifesta, entre altres actuacions, a través de la 

publicació de la revista que es pretén editar a l'empara de la 

present convocatòria. 

 

 CINQUÉ. Que a l’efecte del que disposen els articles 13 i 14 de 

l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació d’Alacant, a la qual està 

adherit l’Institut, i la base QUARTA de les que regeixen aquesta convocatòria, 

declara sota la seua responsabilitat que l’entitat que representa: 

a) Ha obtingut per a la publicació de què es tracta les subvencions següents: 

(1) 

Administració pública o ens públic o privat que 

concedeix la subvenció 

Import de la 

subvenció 

  

  

(1) Si no es consigna cap quantitat s’entén que es declara que no es disposa de cap altra subvenció. Si es 

disposa d’una altra o unes altres subvencions, s’hi ha de fer constar quina institució la concedeix i 

l’import. 

b) Es compromet a comunicar a l’Institut les subvencions que obtinga per a la 

mateixa finalitat en data posterior a aquesta convocatòria. 

 

 



c) Està al corrent en el compliment de les obligacions meritades amb 

anterioritat al 31 de desembre de l’exercici 2020, respecte de la Diputació 

d’Alacant i dels seus organismes autònoms, derivades de qualsevol ingrés. 

d) Que l’entitat que representa no està incursa en cap de les circumstàncies 

que impedeixen obtenir la condició de beneficiari assenyalades en l’article 

13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions 

e) Es compromet a complir les condicions d’aquestes Bases. 

f) Reuneix els requisits específics exigits en la convocatòria present. 

Per tot això que s’ha exposat, sol·licita que s’admeta aquesta sol·licitud —

com també la documentació amb què s’acompanya— i, amb els tràmits previs 

que hi corresponguen, que li siga concedida la subvenció a l’empara de la 

convocatòria de què es tracta i amb l’acceptació íntegra de les corresponents 

bases. 

Alacant,     d      de 2021 

EL/LA PRESIDENT/A DE L’ENTITAT 

                                                

     

Signat: 

 

 

 

 

SR. PRESIDENT DE L’INSTITUT ALACANTÍ DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT 
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