SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ,
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA,
EN L'ÀMBIT D'ESPORTS
DADES PERSONA FÍSICA/ REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT
Cognoms i Nom

DNI/NIF

Càrrec

DADES DE L'ENTITAT
Centre/ Associació / Entitat
Domicili social
CIF

Número registre Municipal d'Entitats
Telèfon de contacte

Adreça correu electrònic

DADES DE LA SUBVENCIÓ
Nom del projecte o activitat per al qual es demana subvenció

Cost total
del projecte

IMPORT TOTAL SOL·LICITAT

Subvenció
sol·licitada

% subvenció sol·licitada
sobre cost total

€

€

%

€

€

%

€

€

%

€

€

%

€

€

%

€

€

%

€

€

%

€

€

%

€
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DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA
Certificat del Secretari/ària de l'acord de petició de subvenció, declaració responsable i designació representació per a la gestió en electrònic
Incorporació de la perspectiva de gènere en la entitat
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Fitxa tècnica del projecte o activitat
Pressupost previst del projecte o activitat
Sol·licitud de transferència bancària ( no serà necessària quan l'entitat ja tingui domiciliat l'ingrès d'altres subvencions)
Declaració de les obligacions de transparència
Certificat Federació amb el número de llicències de la temporada 20-21
Certificats d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat social i amb l'Ajuntament de Viladecans (no
l'ha d'aportar la persona interessada, es tramitarà des de l'Ajuntament, excepte si marca la casella de més avall)

CONSULTA i OBTENCIÓ de dades i/o documents que es trobin en poder d'una administració pública o hagin estat elaborats per
qualsevol altra administració ( art. 28 de la Llei 39/2015)
M'OPOSO
Cas que us hi hàgiu oposat expressament- marcant la casella anterior- per a procedir a la tramitació de la vostra sol·licitud, haureu
d'aportar a l'Ajuntament de Viladecans els certificats d'estar al corrent amb les seves obligacions amb les diferents administracions

L'Ajuntament de Viladecans, a través del Registre Municipal d'Entitats, té a la seva disposició la següent documentació que no caldrà ser
aportada: 1.- Pressupost general, 2.-Pla d'activitats 3.- Certificat de persones associades 4.- Documentació per a acreditar la personalitat jurídica.
POLÍTICA DE PRIVACITAT
En aquest acte i mitjançant la signatura d'aquest document, quedo informat/da que:
1. El responsable del tractament de les dades és l'Ajuntament de Viladecans. Disposeu de tota la informació a la Política de Privacitat
de Dades Personals al lloc web de l’Ajuntament de Viladecans ( www.viladecans.cat).
2. La finalitat del tractament: Les dades facilitades seran utilitzades per a la tramitació de la sol·licitud de subvenció , en règim de
concurrència competitiva, de l'àmbit d'Esports, i la gestió de les actuacions pròpies de la gestió sol·licitada. No obstant, es podran
utilitzar també per a contactar amb la persona sol·licitant (per correu postal, telefònicament o per mitjans electrònics) sempre amb
finalitat relativa al servei o per mesurar-ne el grau de satisfacció en la prestació d'aquest.
Llevat dels casos en que hi hagi una obligació legal de fer-ho, o per requeriment de l'autoritat judicial, en cap cas les dades facilitades
seran tractades per una finalitat diferent de la descrita.
3. Conservació: Les dades seran conservades mentre duri la prestació dels servei i, en tot cas, durant el temps definit en el Quadre de
Classificació Documental de l'Ajuntament de Viladecans. No obstant, algunes dades seran conservades en els casos que hi hagi obligació
legal de fer-ho a requeriment de l'autoritat judicial.
4. Legitimació del tractament: Llei General de subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa, així com d'acord amb l'Ordenança general reguladora de subvencions de l'Ajuntament
de Viladecans , publicada al BOPB el 19 d'abril de 2006.
5. Cessions: No està prevista la cessió de dades a tercers excepte per obligació legal.
6. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a al
Delegat de Protecció de Dades a l'adreça següent : C/ Jaume Abril, núm. 2 08840 Viladecans.
Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Viladecans,

de 20

de/d'
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Signatura de la persona representant

Imprimir
Restablir
C.Jaume Abril, núm.2 -Ap. de Correus,núm.1 -08840 Viladecans -Tel. 936351800-Fax 936370402. www.viladecans.cat - aj-viladecans@viladecans.cat
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