Esborrar dades

Guardar formulari

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA
FEDERADA, ACTIVITATS D’INCLUSIÓ I JOCS ESPORTIUS
ESCOLARS
DADES DEL SOL·LICITANT (Esportista)
Sol·licitant: Nom i cognoms esportista

DNI / NIE / NIF

Representant

DNI / NIE / PASSAPORT / NIF

Nom i cognoms o raó social (pare, mare o tutor/a)

Adreça

Codi postal

Telèfon

Població

Adreça electrònica

DADES PER A LA NOTIFICACIÓ
Dades per a notificació:

Adreça

Número

Població
Telèfon fix

Escala

Província
Telèfon mòbil

Pis

Porta

Codi postal

Adreça electrònica

Autorització notificació electrònica
Les empreses i els professionals, segons l’article 14.2 de la nova Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC), estan obligats a fer qualsevol tràmit amb aquesta Administració a través de mitjans electrònics, és per aquest motiu que han de fer constar la
seva adreça electrònica i el telèfon mòbil per a rebre l’avís de posada a disposició de la notificació electrònica.
Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques (llei 39/2015, art.41), han de marcar l’opció de consentiment de notificació
electrònica, i facilitar a la present sol·licitud un telèfon mòbil i adreça electrònica per a rebre l’avís de la seva posada a disposició.

Autoritzo l’Ajuntament de Rubí perquè, a partir d’aquesta data, pugui fer-me arribar totes les notificacions d’actes administratius,
comunicacions i altres informacions en les quals jo resulti interessat/ada per mitjans electrònics.

EXPOSO:
Que tinc coneixement de les bases reguladores i de la convocatòria de subvencions per a la pràctica esportiva de l’esport
federat, activitats d’inclusió i jocs esportius escolars dels menors d’edat del municipi de Rubí.
Que per la meva situació familiar puc sol·licitar una subvenció per a la pràctica esportiva.

SOL·LICITO:
Que em sigui atorgada una subvenció per a la pràctica de l’esport : (marqueu el que correspongui)
federat

d’inclusió

extraescolar

Nom de l’Entitat Esportiva o AMPA vinculada a la sol·licitud de la subvenció

“D’acord amb el punt 5 de les bases reguladores, si la sol·licitud és admesa i es concedeix l’ajut, autoritzo que l’import sigui
endossat a l’entitat esportiva de vinculació esmentada anteriorment.”
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DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR
Model de sol·licitud omplert i signat.
Declaració responsable: (Annex 1)
•
Declaració responsable de no concórrer en cap circumstància prevista en les següents bases que impedeixi obtenir la
condició de persona beneficiària.
•
Declaració responsable sobre la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals. Si escau, en el primer cas caldrà presentar la sol·licitud, i en el segon, la resolució o document acreditatiu de
l’atorgament o concessió.
Còpia del DNI/NIE/passaport de la persona sol·licitant, del seu representant i de la resta de persones majors de 16 anys de la
unitat familiar.
Còpia del llibre de família complet.
Document acreditatiu d’emancipació legal (si escau).
En cas de separació o divorci
Sentència de separació o divorci, o conveni regulador en el qual consti la pensió alimentària i la custòdia dels fills.
Reclamació de la pensió d’aliments en el cas que no s’estigui complint.
En cas de violència de gènere, caldrà aportar la documentació acreditativa sobre la situació.
En cas d’alguna situació diferent o circumstància especial, documentació acreditativa d’aquesta.
En cas de discapacitat de la persona sol·licitant, certificat de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb
Discapacitat (CAD), del Departament de Benestar i Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
Declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda del darrer exercici tancat, o certificat d’imputació de renda de tots els
membres majors de 18 anys de la unitat familiar. En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat
familiar: els progenitors, encara que no convisquin, l’infant o jove objecte de l’ajut, els fills comuns d’aquests i la resta de persones
que constin en el padró.
Altres documents acreditatius d’ingressos contributius i no contributius de la unitat familiar, com PIRMI, prestacions d’atur,
pensions, certificat d’ingressos i altres prestacions que acreditin la situació de la unitat familiar de l’any anterior
Certificat emès per l’entitat o AMPA amb què es fa la pràctica esportiva per a la qual se sol·licita l’ajut. (Annex 2)
Dades d’inscripció
Fotocòpia de la fitxa esportiva de la temporada relacionada amb la convocatòria de la subvenció, juntament amb l’albarà acreditatiu
de la data d’expedició de la fitxa. IMPORTANT: es tindrà en compte la data d’alta i de baixa de la fitxa d’esportista en la Federació
o en els jocs esportius escolars per determinar les despeses que seran objecte de subvenció.
Fotocòpia del full d’inscripció de la temporada en curs de l’entitat.

AUTORITZO l’Ajuntament de Rubí perquè pugui obtenir els següents certificats:
•

Certificat de l’Agència Tributària en relació amb el nivell de renda i conjunt d’ingressos.

I perquè així consti, s’indica a continuació nom i cognoms de tots els membres majors de 18 anys residents al domicili,
DNI/NIF i signatura. En cas que l’Ajuntament no pugui aconseguir aquestes dades, es requerirà al representant la seva
presentació.
Nom i cognoms
DNI / NIF
signatura

Rubí,

de/d’

de

Signatura

L’Ajuntament de Rubí tractarà les dades personals que ha proporcionat per gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització així com per tractar la seva adreça en les condicions
que ha indicat, finalitats que es basen en el seu consentiment. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu
tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a revocar el seu consentiment en qualsevol moment quan
procedeixi i sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, davant l’Ajuntament de Rubí, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, c. Narcís Menard, 13-17, 08191, Rubí. Té
dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades.
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