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                                                                                     ANNEX I
                            

MODELS D'INSTÀNCIES:

Els interessats hauran de presentar les seues sol.licituds de participació en la Programació (projectes), segons
annex I en el Registre General de l'Ajuntament; bé presencialment o telemàticament, amb certificació electrònica,
en la web ww.sedeelectronica.alicante.es (en l'apartat Catàleg de Servicis). 

També  podran  presentar-se,  d'acord  amb  l'art.  16.4  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre  del  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), en els registres de l'Administració General de
l'Estat, de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, de les entitats que integren l'Administració
Local o del  sector públic institucional.  I  en les oficines de Correus, en la forma en què reglamentàriament
s'establisca. 
Els interessats que presenten els projectes per algun dels mitjans distints al Registre General de l'Ajuntament,
previstos en l'art. 16.4 LPAC, hauran de comunicar-ho el mateix ldia a la Regidoria de Cultura mitjançant el
correu electrònic  cultura.sociocultural@alicante.es  

 
-INSTÀNCIA ON CONSTEN LES DADES IDENTIFICATIVES DEL SOL-LICITANT I SI ESCAU, DEL
REPRESENTANT. 

http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/instancia-general-lajuntament-
dalacant/instancia-general-ayto-val.pdf 

http://www.sedeelectronica.alicante.es/
http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/instancia-general-lajuntament-dalacant/instancia-general-ayto-val.pdf
http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/instancia-general-lajuntament-dalacant/instancia-general-ayto-val.pdf
mailto:cultura.sociocultural@alicante.es


ANNEX II

ALACANT A ESCENA 2017

DADES DEL SOL·LlCITANT

Nom i cognoms                                                              NIF     

Domicili                                                                            

CP                 Població                                                

Telèfons                                                 e-mail 

DADES  DE L'EMPRESA/ASSOCIACIÓ

Nom del grup

Raó social                                                                     NIF

Domicili fiscal                                                                             

CP              Població                                e-mail

Telèfons de contacte 

Data de creació del grup                                               Nombre de muntatges

DADES DEL PROJECTE

Títol de l'obra

Autor   Versió de/d'  

Nom  del Director                                                               Nombre d'actors

Gènere de l'obra Duració de l'espectacle

 

Públic al qual va dirigit  Pressupost del muntatge 

Modalitat de l'activitat a la qual concorre

Teatre            Dansa  Circ
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