ANNEX I
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ALS
CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES DE MURO DE ALCOY, ANUALITAT 2021
1. DADES GENERALS:
Nom de l’Entitat:

C.I.F.:

Domicili fiscal:
Localitat: Muro de Alcoy
C.P.: 03830

Província: Alacant

Tfn.:

Fax:

Nº Inscripció Registre Entitats Esportives C-LM:

Data inscripció:

Representant legal:

DNI:

2. SOL·LICITUD
La inclusió en la convocatòria dels subvencions en règim de concurrència competitiva als CLUBS
I ENTITATS ESPORTIVES DE MURO DE ALCOY PER A L'ANUALITAT 2021.
Modalitat a la que es presenta:_____ ( A o B)
A tal efecte s'adjunta la següent documentació:

 Document que acredite l'actuació del representant legal de l'entitat sol·licitant i DNI del dit
representant legal (segons el model de l’annex II).
 CIF de l'entitat sol·licitant.*
 Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat
Valenciana.*
 Pressupost total de despeses i ingressos de l’any de la convocatòria, o temporada
corresponent signat pel secretari de l’entitat (segons el model de l’annex III).
 Manteniment de tercers de l’Ajuntament de Muro signat per l’entitat bancària o manteniment de
tercers de l’Ajuntament de Muro junt a certificat emès per la propia entitat. (annex IV)
 Certificats de trobar-se al corrent del compliment en les seues obligacions amb Hisenda i la
Seguretat Social (en cas de no autorització a la seva consulta)
*Els documents ressaltats amb un * no seran exigibles si es tracta d’entitats que s’han presentat a la convocatòria
anterior sempre i quan no s’hagen modificat les dades.

Que per la present sol·licitud AUTORITZE a l'Ajuntament de Muro de Alcoy a (assenyalar amb una X):

 La consulta interactiva per part de l'òrgan gestor dels requisits de trobar-se al corrent del
compliment en les seues obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social.
A banda, s’aportarà tota la documentació específica referent a la modalitat a què es
presenta.
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Així mateix, i que d'acord amb el que preveu la convocatòria, DECLARE RESPONSABLEMENT:
 El compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció en cas de
ser beneficiari, indicant que les actuacions realitzades i resultats obtinguts són els
pretén aquesta ajuda.
 Que l'entitat sol·licitant no està sotmesa a les prohibicions per a l'obtenció de la
condició de beneficiari a què es refereix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre; General de subvencions.
 Que l'entitat sol·licitant es compromet a la comunicació de subvencions concedides
amb anterioritat a la presentació de la subvenció amb la mateixa finalitat i el compromís
de comunicar al més aviat possible els ajuts obtinguts amb posterioritat a la presentació
de la sol·licitud i abans de la resolució de la mateixa.
 L'entitat no és deutora per resolució de reintegrament d'altres subvencions concedides.
Així mateix, i que d'acord amb el que preveu la convocatòria, DECLARE RESPONSABLEMENT
que l'entitat sol·licitant:
 NO te subvencions o ajudes sol·licitades i/o concedides per administracions públiques o
privades per a la realització de les activitats per a les quals se sol·licita subvenció.
 SI te subvencions o ajudes sol·licitades i/o concedides per administracions públiques o
privades per a la realització de les activitats per a les quals se sol·licita subvenció i que son:
Entitat

Convocatòria

Import

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: Ajuntament de Muro – CIF:P0309200 Correu postal: Registre General. Placeta Molina, 4,
03830 Muro.
Finalitat: Poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells, així com altres activitats
municipals sol·licitades per l'interessat.
Legitimació: La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d'una missió que es realitza en
interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú o pel seu consentiment informat, lliure, específic i atorgat per voluntat de consentir, de manera
inequívoca.
Destinataris: Les dades es comuniquessin a altres Administracions Públiques sempre que sigui necessari i existeixi
normativa legal que ho empari.
Drets: Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seves dades
personals o no. Les persones interessades; tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al tractament
de les seves dades i portabilitat de dades tal com es detalla en la "Informació Addicional".
Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent
adreça: https://vilademuro.sedelectronica.es/transparency/ebbdaa8a-342d-4130-b3eb-c373cf6be593/
CONSENTIMENT I DEURE D'INFORMAR ELS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
 He estat informat que aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació
que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives.
 Preste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat perquè les dades aportades en la instància i en la
documentació que l'acompanya puguin ser utilitzades per a la tramitació de la seva sol·licitud.
 Preste el meu consentiment perquè l'entitat realitzi consultes de les dades de sol·licitant/representant que disposin
altres administracions a través dels serveis interpolables i plataformes d'intermediació de dades

En Muro, _________ de _______________________ de 2021
El/La sol·licitant/ El/La representant

Signat:_______________________________
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