
 

BEQUES INDIVIDUALS A JOVES ESPORTISTES DE MURO, ANUALITAT 2022

Primer.- Objecte
1-.  Les  BEQUES  regulades  en  la  present  convocatòria  tindran  com  a  objecte
col·laborar en les despeses de formació i preparació esportiva, convertits en referent i
model per a la joventut, i afavorir el seu perfeccionament, amb vista a l'èxit en un més
alt nivell en un futur pròxim.
2-. La concessió de la BECA i la seua gestió per les/pels joves esportistes beneficiaris
es realitzarà d'acord amb els principis següents: 

� Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. 

� Eficàcia en el compliment dels objectius. 

� Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics. 

3.-  D'acord  amb  l'art.  17.2  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions, les bases reguladores de les subvencions, en el cas de l'Ajuntament de
Muro,  s'aproven  per  mitjà  de  l'Ordenança  general  de  subvencions  d'aquest
Ajuntament, aprovada en sessió plenària celebrada en data 19 de gener de 2006 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 87, de data 15 d'abril
de 2006.

Segon.- Finançament 
La  subvencions  que  s'atorguen  es  finançaran  amb càrrec  a  la  línia  de  subvenció
establida per a això en la partida 34100 48901 del pressupost de 2022 de l'Ajuntament
de  Muro  per  import  de  1.500,00 euros  a  què ascendeix  el  crèdit  consignat  en  el
pressupost  municipal.  Totes les actuacions queden condicionades a la vigència del
pressupost per a 2022. 

Una vegada esgotat el crèdit disponible no es concediran més BEQUES, encara que
els esportistes sol·licitants reunisquen la totalitat dels requisits exigits per a la seua
obtenció, llevat que per l'òrgan competent es procedisca a ampliar el crèdit de la línia
de subvenció.

Tercer.- Quantia de les subvencions concedides

Les beques o ajudes es concediran per a l'exercici econòmic 2022, fins a un màxim de
3 beques per import de 500,00 euros cada una. 

Quart.- Beneficiaris 
1.- Tindran la consideració de beneficiaris de les beques les/els joves esportistes que
es troben en la situació que legitima la seua concessió. 

2.-  Podran  obtindre  la  condició  de  beneficiari  les/els  joves  esportistes  en  què
concórreguen les circumstàncies previstes en la present convocatòria i a més complir
les circumstàncies següents: 

a) Edat inferior a 18 anys a complir fins finalitzar el termini de la presentació de les
sol·licituds. 

b) Estar en possessió del graduat d'ESO (4t d'ESO) en cas de tindre 16 o més
anys.

c) Ser residents i empadronats en el municipi de Muro en finalitzar el termini de la
presentació de les sol·licituds i durant el període objecte de la convocatòria de
la beca.
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d) Estar en possessió de la llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva
corresponent.

3.- Seran obligacions del beneficiari: 
a) Complir l'objectiu i realitzar l'activitat objecte de finançament per l'Ajuntament. 
b) Justificar davant de l'Ajuntament el compliment dels requisits i condicions per a

ser-ne beneficiari.
c) Estar competint en campionats estatals, autonòmics o provincials.
d) No tindre ingressos propis.
e) No percebre altres ajudes o subvencions amb la mateixa finalitat.
f) Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
g) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, per part de l'Ajuntament, aportant

tota la informació que els siga requerida. 

Cinquè.- Sol·licituds 
Les sol·licituds per a poder accedir a les beques es presentaran en el Registre General
d'aquest  Ajuntament  per qualsevol de les vies admeses en l'article  16.4 de la  Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques. A la sol·licitud
s’acompanyarà la següent documentació: 

1. Sol·licitud  d'acord  amb  el  model  normalitzat  que  figura  com a  annex  I  en
aquesta  convocatòria.  Els  signants  de  les  sol·licituds  que  actuen  en nom i
representació dels esportistes hauran d'aportar documentació acreditativa de la
seua condició de representant.

2. Fotocòpia del DNI de la persona que signa la sol·licitud.
3. Fotocòpia  del  DNI  i  de  la  llicència  federativa  de  l'esportista  aspirant  a  la

concessió de la beca.
4. Pressupost de despeses corresponent a les activitats esportives programades

per a la present temporada esportiva 2022.
5. Memòria  de  la  programació  esportiva  realitzada  i  presentada  en  aquesta

convocatòria  corresponent  a  la  temporada  2021-22,  amb  indicació  dels
resultats  obtinguts,  mitjançant  certificació  de  la  federació  corresponent  o
fotocòpia compulsada d’aquesta.
La MEMÒRIA contindrà:
� Identificació de l'esportista.
� Identificació de tècnics i entrenadors.
� Club o entitat amb què ha desenvolupat les competicions.
� Dies i horaris d'entrenaments-llocs.
� Competicions en què ha participat i classificacions que ha obtingut. 
� Certificats  federatius  (membre  de  seleccions,  classificacions  en

competicions...)
� Relació  de  despeses  produïdes  per  la  participació  en  competicions

oficials (desplaçaments, estada...)
6. Justificació  econòmica,  mitjançant  factures,  de  les  despeses  realitzades  en

l'anualitat  2022, que han de ser,  com a mínim,  superiors  en el  doble de la
quantitat becada. 

7. Justificació  dels  desplaçaments  realitzats  mitjançant  calendaris  oficials  i
participació en les dites competicions o entrenaments.

8. En  cas  de  nou  perceptor,  Manteniment  de  tercers  del  beneficiari  o  del
representant (annex II o annex III).

9. Autorització a l'Ajuntament per sol·licitar  dades de trobar-se al corrent  en el
compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social (annex
IV) o en cas de no autorització o que l'ajuntament no puga fer la consulta,

Ayuntamiento de Muro de Alcoy

Placeta Molina, 4, Muro de Alcoy. 03830 Alicante. Tfno. 965530557. Fax: 965534049



 

aportar els certificats que ho acredite.

Per  part  de  l’Ajuntament  de  Muro  es  comprovarà  el  compliment  de  condició  de
beneficiari,  d’acord  a  la  Base  Quarta  punt  2c  mitjançant  Certificat/Volant
d'empadronament a Muro en què indique des de quin any es troba empadronat.

Quan els documents exigits ja estigueren en poder de l'Ajuntament, el sol·licitant podrà
acollir-se al dret establit en l'article 53.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de règim
jurídic de les administracions públiques.

Sisè.- Publicitat 
Es  publicarà  un  extracte  de  la  present  convocatòria  en  el  BOP  de  la  província
d'Alacant, complint el que estableix l'art. 17.3 b i el 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, que quedaran exposades íntegrament en la Base
Nacional de Subvencions.

La  proposta  de  resolució  provisional  y  definitiva  de  les  beques  concedides  serà
comunicada als interessats mitjançant publicació en el tauler d'anuncis i pàgina web de
l'Ajuntament.

Així mateix, serà objecte de publicació en la Base Nacional de Subvencions la relació
de beques concedides. La resolució de concessió de les beques també es notificarà
als interessats de manera individualitzada. 

Setè.- Activitats subvencionables 
A) Són  subvencionables  els  programes  esportius  que  hagen  de  desenvolupar

les/els  joves  esportistes  la  finalitat  de  les  quals  siga  aconseguir  la  millora
psicofísica i tècnica de l'esportista. 

B) Serà  subvencionable  tota  aquella  despesa  realitzada  durant  l'any  2022  en
concepte de:
1. L'adquisició i compra de material i equipament esportiu per a l'entrenament i

la competició. 
2. La  participació  en  competicions  esportives  (inscripció,  llicència,

desplaçament i estada). 
3. Altres  que  puguen  ser  reconegudes  com  a  indispensables  per  a  la

consecució dels objectius esportius previstos.
C) En  cap cas  es  tindran  en compte  les  factures  derivades  de la  compra  de

productes farmacèutics i protètics.
D) En cap cas seran subvencionables les despeses derivades de celebracions

gastronòmiques (esmorzars, dinars, sopars, etc.).

Huitè.- Criteris de baremació 
1. S'estableix la classificació de modalitats següent:

A) Esports d'equip (bàsquet, handbol, futbol, etc.)
B) Esports  olímpics  individuals  (ciclisme,  atletisme,  natació,  tir  olímpic,

gimnàstica, triatló, tennis, etc.)
C) Esports  no  olímpics  individuals  (frontennis,  billar,  petanca,  caça,  pesca,

motociclisme, golf, etc.)
D) Esports de combat (judo, lluita, etc.)
E) Esports autòctons (pilota valenciana, columbicultura, etc.)

2. Es valoraran tots els  esportistes de cada una de les modalitats  segons els
criteris que s'estableixen en el punt 3 i 4, d'aquesta base huitena.
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3. Criteris per a la qualificació de la beca:
A) Els resultats obtinguts en la totalitat de les competicions oficials en què haja

participat durant la temporada 2021-22, seguint els criteris següents: 
1. Resultats  obtinguts  en  campionats  estatals,  fins  a  un  màxim  de  75

punts.  Per  a  obtindre  la  puntuació  es  tindran en  compte  els  criteris
següents:

� 1r classificat: 10 punts.
� 2n classificat:   8 punts.
� 3r classificat: 7 punts.
� 4t classificat:  5 punts.
� 5é classificat:   4 punts.
� Del 6é al 10é classificat: 1 punt.
� 11é o + classificat: 0 punts.

2. Resultats obtinguts en campionats autonòmics, fins a un màxim de 50
punts.  Per  a  obtindre  la  puntuació  es  tindran en compte  els  criteris
següents:

� 1r classificat: 8 punts.
� 2n classificat:   6 punts.
� 3r classificat: 5 punts.
� 4t classificat:  4 punts.
� 5é classificat:   3 punts.
� Del 6é al 10é classificat: 1 punt.
� 11é o + classificat: 0 punts.

3. Resultats obtinguts a escala provincial, fins a un màxim de 35 punts. Per
a obtindre la puntuació es tindran en compte els criteris següents:

� 1r classificat: 6 punts.
� 2n classificat:   5 punts.
� 3r classificat: 4 punts.
� 4t classificat:  3 punts.
� 5é classificat:   2 punts.
� Del 6é al 10é classificat: 1 punt.
� 11é o + classificat: 0 punts.

B) Els desplaçaments realitzats per les/els esportistes es valoraran aplicant els
criteris següents:
1. De 1 a 100 km:  5 punts.
2. De 100 a 500 km:  15 punts.
3. De 500 a 1.000 km:  25 punts.
4. De 1.000 a 2.000 km: 40 punts.
5. Més de 2.000 km:  75 punts.

C) El pressupost elaborat, es valorarà aplicant els criteris següents:
1. Si el pressupost utilitzat supera els 10.000 €, 20 punts 
2. Si el pressupost utilitzat està entre 5.000 i 9.999,99 €, 15 punts.
3. Si el pressupost utilitzat està entre 2.500 i 4.999,99 €, 10 punts.
4. Si el pressupost utilitzat està entre 1.000 i 2.499,99 €, 5 punts.
5. Si el pressupost no supera els 999,99 €, 1 punt.

Novè.- Procediment de concessió 
El procediment de concessió serà en règim de concurrència competitiva i s'ajustarà al
que preveu la present convocatòria.

A) Presentació de sol·licituds 
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1. El termini de presentació de sol·licituds serà de  deu dies naturals a comptar
des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província d’’Alacant.

2. Les  sol·licituds  es  dirigiran  a  l'Alcaldia-Presidència  i  es  presentaran  en  el
Registre General de l'Ajuntament mitjançant el model que figura com a annex I
a la  present convocatòria.  L’acompanyarà,  necessàriament,  la  documentació
assenyalada en el RESOLC CINQUÈ.

3. La sol·licitud i la documentació requerida podrà ser presentada en el Registre
General  de l'Ajuntament  de  Muro directament,  o  per  qualsevol  dels  mitjans
establits en l'article 16.4é de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de
les administracions públiques. La presentació de la respectiva sol·licitud implica
l'acceptació íntegra de la convocatòria.

B) Tramitació i Instrucció 
1. Rebuda  la  sol·licitud,  aquesta  es  remetrà  al  Departament  d'Esports.  Les

sol·licituds, sempre que s'adeqüen als requisits de la convocatòria i reunisquen
la documentació exigida, seran objecte de tramitació i baremació d'acord amb
el que disposa el RESOLC VUITÈ. En el supòsit que la sol·licitud no reunisca
els  requisits  exigits,  l'òrgan  instructor  requerirà  per  a  la  seua  esmena,  de
conformitat amb el que disposa el procediment d’urgencia a l’article 33.1 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, dispondrà de 5 dies hàbils des del següent a la
notificació d’esmena. Si el requeriment no fóra atés se'ls tindrà per desistits de
la seua sol·licitud. 

2. Per a l'estudi i valoració de les sol·licituds de les beques es constituirà una
Comissió d'Avaluació la comesa de la qual serà l'elaboració d'un informe, que
s'elevarà a l’òrgan instructor. Per a l'elaboració del dit informe s'utilitzaran els
barems  previstos  en  el  RESOLC  VUITÈ,  i  l'òrgan  instructor  podrà,  en  tot
moment, d'acord amb els criteris establits en la present convocatòria, demanar
tots els informes que estime necessaris per a resoldre o que siguen exigits per
les normes que regulen la concessió de les beques acadèmic-esportives. 

3. Una  vegada  emés  l’informe  de  valoració  corresponent,  l'òrgan  instructor
formularà  la  proposta  de  resolució  provisional,  degudament  motivada,  que
haurà de notificar-se als interessats en la forma que establisca la convocatòria,
i es concedirà un termini de 10 dies per a presentar al·legacions.

4. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en procediment ni
siguen tinguts  en  compte  altres  fets  ni  altres  al·legacions  i  proves  que les
adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada
tindrà el caràcter de definitiva. 

5. Examinades les al·legacions adduïdes, si escau, pels interessats, es formularà
la  proposta de resolució definitiva,  que haurà d'expressar  el  sol·licitant  o la
relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la beca, i la
seua quantia, especificant la seua avaluació i els criteris de valoració seguits
per  a  efectuar-la.  La  proposta  de  resolució  definitiva  serà  comunicada  als
interessats  mitjançant  publicació  en  el  tauler  d'anuncis  i  pàgina  web  de
l'Ajuntament. 

6. L'expedient de concessió de les beques contindrà l'informe de l'òrgan instructor
en què conste que de la informació que es troba en el seu poder es desprèn
que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a accedir-hi i
que compleixen la finalitat de la convocatòria.

7. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del
beneficiari proposat, davant de l'Administració, mentre no se li haja notificat la
resolució de concessió.

8. Una vegada aprovada la  proposta de resolució definitiva,  l'òrgan competent
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resoldrà el procediment. 
C) Resolució

1. La resolució haurà de ser motivada i hauran de quedar, en tot cas, acreditats
en el procediment els fonaments de la resolució que s'adopte. La resolució serà
notificada als interessats.

2. La resolució, a més de contindre el sol·licitant o relació de sol·licitants a qui es
concedeix  la  beca  acadèmic/esportiva,  farà  constar,  si  escau,  de  manera
expressa,  la  desestimació de la  resta de les sol·licituds,  amb indicació que
posa fi a la via administrativa, i que es podran interposar els recursos  previstos
en  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions
públiques.

3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà
excedir dos mesos comptats a partir de l'endemà a aquell en què finalitze el
termini de presentació de sol·licituds.

4. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima els
interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
concessió de la beca acadèmic/esportiva.

D) Òrgans competents
En la instrucció, informació i proposta, actuarà l’agent de desenvolupament local com a
instructor  del  procediment,  com  a  òrgan  d'estudi  i  valoració  de  les  sol·licituds  la
Comissió d'Avaluació i com a òrgan de resolució, l'alcalde-president.

La Comissió d'Avaluació estarà integrada: 
-President/a:
Regidor/a delegat/da d'Esports de l’Ajuntament de Muro.
-Vocals:
Coordinador d’instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Muro.
Tres membres de la Junta Esportiva Municipal.
-Secretari:
Hi  actuarà  com a  secretari  de  la  Comissió  d'Avaluació  el  Coordinador  d'activitats
esportives de l’Ajuntament de Muro, que actuarà amb veu però sense vot.

Dezè. - Forma de pagament
Una vegada concedida la beca en els termes de la present convocatòria, l'Ajuntament
procedirà  a  un  pagament  únic  del  100%  de  l'import  concedit  descomptant  les
retencions legals pertinents prèvia presentació del manteniment de tercers per part del
beneficiari. 

Onzè.- Reintegrament de les beques
El reintegrament de les beques es produirà en els casos següents: 
a)  Obtenció  de  les  subvencions  falsejant  les  condicions  requerides  per  a  això  o
ocultant aquelles que haurien pogut impedir-ho. 
b) Incompliment total o parcial de l’objecte, de l’activitat, del projecte o la no-adopció
del comportament que fonamente la concessió de la subvenció.
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ANNEX I

SOL·LICITUD 

A  DADES REPRESENTANT 

Nom i cognoms: _______________________________________________________

___________________________________________ DNI _____________________

Adreça: _______________________________________  Localitat: ______________

Telèfon: _________________    Adreça de correu electrònic: ____________________

 ____________________________________________________________________

B SOL·LICITE

La inclusió en la convocatòria de les beques esportives referida a l'anualitat 2022, en

representació de ______________________________________________________

___________________________________________ DNI _____________________

 (dades de l'aspirant a la concessió de la beca).

Muro, _________ de _______________________ de 2022.

El/La representant

Signat:_______________________________

S'HAURÀ D'ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
� Fotocòpia del DNI de la persona que signa la sol·licitud.
� Fotocòpia del DNI de l'esportista aspirant a concessió de la beca.
� Fotocòpia de la llicència federativa de l'esportista aspirant a concessió de la beca.
� Pressupost de les despeses corresponents a les activitats programades per a la present temporada

2021-2022.
� Justificació econòmica (factures) de les despeses realitzades en l'anualitat 2022, que han de ser, com

a mínim, superiors en el doble de la quantitat becada. 
� Justificació  dels  desplaçaments  realitzats  mitjançant  calendaris  oficials  i  participació  en  les

competicions/entrenaments.
� Memòria de la programació esportiva realitzada corresponent a l'anualitat 2021-2021, Que contindrà

com a mínim les dades sol·licitades en la base cuarta.
� En cas de nou perceptor, Manteniment de tercers del beneficiari o del representant (annex II o annex

III)
� Autorització  a  l'Ajuntament  per  sol·licitar  dades  de  trobar-se  al  corrent  en  el  compliment  de  les

obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social (annex IV) o en cas de no autorització o que
l'ajuntament no puga fer la consulta, aportar els certificats que ho acredite. 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY
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ANNEX II

MANTENIMENT DE TERCERS

Marqueu les opcions corresponents  

Cobraments / Pagaments diversos

Domiciliació de rebuts

Cobrament de nòmina

Alta de dades o Modificació de dades

Nom i cognoms/Raó social

NIF En alta de dades adjunte una fotocòpia

Adreça

Població Codi Postal

Correu electrònic Telèfon

CERTIFICAT DE DADES BANCÀRIES (el banc ha de segellar les dades següents)
O CERTIFICAT DE TITULARITAT DE COMPTE (s’hi ha d’adjuntar)

Denominació entitat  

BIC  

Titular del compte  

 IBAN  

L’entitat financera certifica que les dades són correctes (signatura i segell) 

Declare  que són  certes  les  dades reflectides  i  que identifiquen  el  compte  i  l'entitat
financera per mitjà de la qual desitge rebre els pagaments procedents de l'Ajuntament
de Muro de Alcoy, a partir d’aquesta data.

Per l'interessat Segell (per a persones jurídiques)

Signat:
En qualitat de
NIF

Muro, ____ de ____________________ de 20__
En compliment de l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades arreplegades s'incorporaran al
fitxer “Registre d'Entrada/Eixida” inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i s’hi tractaran. La finalitat del dit fitxer és “registre de tots els documents amb entrada i/o
eixida en aquesta administració”. Així mateix, li informem que les seues dades podran ser cedides  a: No està previst. L'òrgan responsable del fitxer és Ajuntament de Muro de Alcoy
i l’adreça en què l'interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Ajuntament de Muro de Alcoy, Placeta Molina, 4. 03830 Muro de Alcoy –
Alacant.ció, cancel·lació i oposició és: Ajuntament de Muro de Alcoy, Placeta Molina, 4. 03830 Muro de Alcoy Alacant.

Ayuntamiento de Muro de Alcoy

Placeta Molina, 4, Muro de Alcoy. 03830 Alicante. Tfno. 965530557. Fax: 965534049



 

ANNEX III

MANTENIMENT DE TERCERS DEL REPRESENTANT

Marqueu les opcions corresponents  

Cobraments / Pagaments diversos

Domiciliació de rebuts

Cobrament de nòmina

Alta de dades o Modificació de dades

Nom i cognoms/Raó social

NIF En alta de dades adjunte una fotocòpia

Adreça

Població Codi Postal

Correu electrònic Telèfon

CERTIFICAT DE DADES BANCÀRIES (el banc ha de segellar les dades següents)
O CERTIFICAT DE TITULARITAT DE COMPTE (s’hi ha d’adjuntar)

Denominació entitat  

BIC  

Titular del compte  

 IBAN  

L’entitat financera certifica que les dades són correctes (signatura i segell) 

Declare  que són  certes  les  dades reflectides  i  que identifiquen  el  compte  i  l'entitat
financera per mitjà de la qual desitge rebre els pagaments procedents de l'Ajuntament
de Muro de Alcoy, a partir d’aquesta data.

Per l'interessat Segell (per a persones jurídiques)

Signat:
En qualitat de
NIF

Muro, ____ de ____________________ de 20__
En compliment de l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades

arreplegades s'incorporaran al  fitxer “Registre d'Entrada/Eixida” inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i s’hi tractaran. La finalitat
del dit fitxer és “registre de tots els documents amb entrada i/o eixida en aquesta administració”. Així mateix, li informem que les seues dades

podran ser cedides  a: No està previst. L'òrgan responsable del fitxer és Ajuntament de Muro de Alcoy i l’adreça en què l'interessat podrà exercir els
seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Ajuntament de Muro de Alcoy, Placeta Molina, 4. 03830 Muro de Alcoy – Alacant.

Ayuntamiento de Muro de Alcoy

Placeta Molina, 4, Muro de Alcoy. 03830 Alicante. Tfno. 965530557. Fax: 965534049



 

ANNEX IV

Sr./Sra. ........................................................................, amb DNI...................................

Per la present, autoritze a l’Exm. Ajuntament de Muro de Alcoy, a sol·licitar les dades
relatives al compliment de les seus obligacions amb:

  Tresoreria de la Seguretat social

  Agència Tributària Estatal

Per  acreditar  el  compliment  dels  requisits  establerts  en  l’article  13.2.c)   de la  Llei
38/2003 , de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 3 de l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament de Muro (BOP núm. 87 de 15 d’abril de 2006)
sobre requisits per a obtenir la condició de beneficiari.

Aquesta autorització s'atorga, exclusivament, als efectes del reconeixement i control
de les dades mencionades anteriorment, en aplicació del que està disposat en l’article
95.1 k) de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, que permet, prèvia
autorització  de  l’interessat,  la  cessió  de  les  dades  tributàries  que  precisen  les
Administracions Públiques per al compliment de les seues funcions.

Muro de Alcoy, a ........ de................................ de 2022.

Signat

Ayuntamiento de Muro de Alcoy

Placeta Molina, 4, Muro de Alcoy. 03830 Alicante. Tfno. 965530557. Fax: 965534049


