SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A CLUBS ESPORTIUS D'ELIT
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

A

SOLICITUD DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS DE ÉLITE
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
DADES DEL CLUB REPRESENTAT
DATOS DEL CLUB REPRESENTADO
CIF

NOM DEL CLUB ESPORTIU / NOMBRE DEL CLUB DEPORTIVO

CP

DOMICILI (VIA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (VÍA, NÚMERO Y PUERTA)

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

LOCALITAT / LOCALIDAD

FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

NÚM. D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
N.º DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA:

B

DADES DEL / DE LA PRESIDENT/A DEL CLUB
DATOS DEL / DE LA PRESIDENTE/A DEL CLUB

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

TELÈFON / TELÉFONO

C

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

NOM / NOMBRE

NIF / NIE

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)
CP

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

PROVÍNCIA / PROVINCIA

FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Si el/la sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Si el/la solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

SÍ

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada haurà de disposar de certificat electrònic en els termes previstos en
la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, la persona interesada deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos
en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

SOL·LICITUD
SOLICITUD

E

EUROS, per a donar suport als seus equips esportius i la seua
EUROS, para apoyar a sus equipos deportivos y su participación

DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA

CHAP - IAC

Certificat federació espanyola segons annex II
Certificado federación española según anexo II
Certificat federació autonòmica segons annex III
Certificado federación autonómica según anexo III
Llista d'esportistes de categories inferiors i resultats obtinguts (només en esports individuals)
Relación de deportistas de categorias inferiores y resultados obtenidos (solo en deportes individuales)
Pressupost econòmic d'ingressos i despeses de les activitats subvencionables
Presupuesto económico de ingresos y gastos de las actividades subvencionables
Projecte esportiu del club
Proyecto deportivo del club
Model domiciliació bancària. Si ha presentat el model en una altra convocatòria de la Direcció General d'Esport enguany, indique
Modelo domiciliación bancaria. Si ha presentado el modelo en otra convocatoria de la Dirección General de Deporte este año, indique:
Convocatòria:
Núm. compte bancari:
Convocatoria:
Nº cuenta bancaria:

F

DIN - A4

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

SOL·LICITA que siga concedida una ajuda de
SOLICITA que sea concedida una ayuda de
participació en competicions oficials.
en competiciones oficiales.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declara NO estar incurs/a en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03).
Declara NO estar incurso/a en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones (BOE n.º 276, de 18/11/03).

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

24/05/18

IA - 15002 - 01 - E

D

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A CLUBS ESPORTIUS D'ELIT
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

G

SOLICITUD DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS DE ÉLITE
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO-AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en
absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament les dades
d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho a continuació, i quedarà obligat/da a
aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener
directamente los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal y autonómica, y con la Tesorería de la Seguridad Social.
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información, deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a
aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
No autoritze l'obtenció de les dades d'estar al corrent en els pagaments amb l'Agència Tributària estatal.
No autorizo la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria estatal.
No autoritze l'obtenció de les dades d'estar al corrent en els pagaments amb l'Agència Tributària autonòmica.
No autorizo la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria autonómica.
No autoritze l'obtenció de les dades d'estar al corrent en els pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
No autorizo la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social.

d
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DIN - A4

CHAP - IAC

Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el
que disposa l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las
funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

24/05/18

IA - 15002 - 02 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

,

