
 

 

BASES SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS  

PER A ASSOCIACIONS 

ANUALITAT 2021 
 

Com tots els anys, la Cooperativa Elèctrica d’Alginet vol donar suport a totes les 

entitats culturals i esportives sense ànim de lucre que desenvolupen la seua 

activitat principal a Alginet.  

 

El present document té com a objectiu descriure les bases del procés de 

sol·licitud i els criteris d’adjudicació de subvencions per a l’exercici 2021.  

 

BASES DEL PROCÉS DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS  

Objectius 

Tradicionalment, la Cooperativa Elèctrica d’Alginet ha donat suport als diferents 

col·lectius i associacions de la localitat. Com a cooperativa, som conscients que 

els beneficis econòmics de l’entitat han de repercutir en els nostres socis i 

considerem una manera efectiva fer-ho a través del teixit associatiu i de 

participació ciutadana existent en la localitat.  

 

Els objectius bàsics d’esta col·laboració són els següents:  

 

1. Promocionar i sustentar el teixit local d'associacions que fomenten la 

participació ciutadana. 

2. Donar suport econòmic a les associacions LOCALS que promoguen 

activitats de caràcter social, cultural o esportiu que impacten de forma 

positiva en els socis de la CEA i, per extensió, en els habitants d’Alginet. 

Criteris d'adjudicació 

Les entitats sol·licitants hauran de complir els següents requisits per tal d’accedir 

a les ajudes econòmiques en l’exercici 2021:  

 

1. Associacions que poden optar a les subvencions 

- Associacions sense ànim de lucre de caràcter cultural o esportiu. 

- Associacions de caràcter local 

- Associacions degudament inscrites en el registre d'associacions. 

 

2. Tipus d'activitats subvencionables 

- Activitats de caràcter públic i no excloent 

- Activitats centrades en la localitat d'Alginet. 

 

3. Activitats NO subvencionables 



 

- Les activitats de caràcter privat o que siguen d'accés excloent per a 

la resta dels socis de la CEA NO seran subvencionables. 

- Les activitats o actes que no s'emmarquen dins de les pròpies de 

l'associació NO seran subvencionables. 

 

Les sol·licituds que no complisquen els criteris d’adjudicació descrits no seran 

tingudes en compte. 

Documentació a presentar 

Per tal que la sol·licitud de subvenció siga admesa a tràmit, les entitats 

sol·licitants hauran de presentar la següent documentació: 

1.- Per a totes les associacions sol·licitants 

- Formulari de sol·licitud 

- Descripció de les activitats que es duran a terme durant 2021 per a les 

quals se sol·licita l’ajuda 

- En cas d’haver rebut una subvenció per part de la CEA durant l’anualitat 

de 2020 hauran de presentar també 

▪ Descripció de les activitats dutes a terme durant 2019 associades 

a la subvenció atorgada per la CEA 

▪ Justificació econòmica (mitjançant factures o similar) de les 

despeses associades a la subvenció de la CEA 2020, segons el 

conveni de subvenció signat durant 2020. 

Les sol·licituds que no aporten TOTA la documentació requerida no seran 

tingudes en compte. 

Recepció de sol·licituds 

Tota la documentació haurà de presentar-se físicament en les nostres oficines o 

telemàticament per mitjà del correu electrònic a la següent adreça: 

info@electricadealginet.com 

1.- Període de recepció  

- El període de recepció de sol·licituds serà del  15 de gener de 2021 al 15 

de març de 2021, ambdós inclosos.  

- No s’acceptaran sol·licituds fora de plaç. 

 

2.- Comunicació  

- La decisió del consell rector sobre les propostes subvencionades serà 

comunicada per correu electrònic als responsables de l’associació. 
 

El consell rector es reserva el dret a modificar les bases anteriorment descrites 

parcial o totalment en qualsevol moment. 
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