ESPORTISTES INDIVIDUALS
I ESPORTISTES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

DE C LA RACIÓ RESPONSABLE
Nom i cognoms persona interessada: ____________________________________________________________________
DNI: ________________________________________

DECLARO:
1. No incorre en cap de les prohibicions per obtenir la condició d´entitat beneficiària o beneficiari/a assenyalades
en l´article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i de les quals en tinc coneixement.
2. No estar inhabilitat o tenir sanció federativa per falta greu o sanció per expedient de dopatge.
3. No tenir cap tipus de llicència professional o similar.
No ha demanat cap ajut per a la mateixa finalitat

Ha demanat ajuts per a la mateixa finalitat

Entitat a qui es sol·licita l´ajut
Import
		
e
e

NIF P-4315000-B

•

www.tarragona.cat

4. Que l´esportista

e
TOTAL DE L´AJUT SOL·LICITAT

e

•

Ha obtingut ajuts per a la mateixa finalitat

Tel. 977 29 61 00

Entitat concedent l´ajut

Import
e
e

Plaça de la Font, 1

•

43003 TARRAGONA

•

e
TOTAL DE L´AJUT REBUT

5.
6.
7.
8.
9.

e

Que en el cas que rebi la subvenció que sol·licito, l’accepto.
Que accepto i compleixo la normativa general vigent que regula les subvencions que atorga l’Ajuntament.
Que em trobo al corrent de les obligacions amb la Hisenda Tributària i amb la Seguretat Social.
Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents que adjunto, són certes.
Certificat titularitat del Compte corrent per a ingressar la subvenció.

I per tal que consti als efectes esmentats, signo la present declaració

Signatura interessat (original i obligatòria)

Signatura mare/pare/tutor
En el cas d’esportistes menors d’edat i esportistes amb diversitat funcional

......................................................., a..............de....................................... de 20........

CONSULTA DE DOCUMENTS D’ALTRES ADMINISTRACIONS
No autoritzo l’Ajuntament de Tarragona a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques,
les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten
i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació.

CONSENTIMENT I DEURE D’INFORMAR ALS 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.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Tarragona.

Finalitat:

Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació:

Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.

Destinataris:

Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades.
No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets:

Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en
aquesta mateixa entitat.

Conservació de les dades Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la
normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació.
Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.
Dono el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanyen puguin ser utilitzades per a l’enviament d’informació d’interès general
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Tarragona.

Finalitat principal

Informar sobre les activitats que es realitzen per l’Ajuntament de Tarragona.

Legitimació

Consentiment.

Destinataris

Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades.
No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets

Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en
aquesta mateixa entitat.

