AJUNTAMENT D’ALCOI

BEQUES A ESPORTISTES NO PROFESSIONALS TEMPORADA 2021/22 - ANUALIDAD 2022
1.- DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
NOM:
DOMICILI:
NIF:
TELÈFON:
ADREÇA ELECTRÓNICA:

CP:
TLF. MÒBIL:

POBLACIÓ:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL (SI ÉS EL CAS):
NOM:
DOMICILI:
NIF:
TELÈFON:
ADREÇA ELECTRÒNICA:

CP:
TLF. MÒBIL:

POBLACIÓ:

2.-DOCUMENTS PRESENTATS
DNI/NIE de l'/de la esportista i del representant legal, si és el cas (No és necessari presentar
aquests documents si ja consten en l'Ajuntament d'Alcoi).
Llicèncida federativa de la temporada en vigor.
Programació dels esdeveniments o de les convocatòries en les que participarà o en les que haja
participat, signat per l'/la esportista o el seu representant legal, si és el cas.
Acreditació de la inclusió de l'/de la esportista en la relació d'Esportistes d'Elit.
Certificació de la Federació autonómica corresponent a la seua modalitat esportiva quan es tracte
de competicions de caràcter provincial, autonòmic, nacional o internacional, on conste el nivell i
assoliments obtinguts durant la temporada 2021/22 o en l'anualitat 2022, en les diferents competicions.
De conformitat amb allò disposat en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, EXPRESE EL MEU CONSENTIMENT perquè siguen
obtinguts els informes d'estar al corrent de les obligaciones tributàries i amb la Seguritat Social. O,
Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària i amb la
Seguritat Social, o declaració responsable en los supòsits de l'articleo 24 del RD 887/2006, de 21 de
juliol. Aquestos documents hauran de presentar-se si no es marcal'autorització expresa del punt anterior.
Certificacions tributàries o Declaracions de l'I.R.P.F. de tots els membres de la unitat familiar que
generen rendes, als efectes de la valoració recollida en la clàusula Onzena, apartat B, de les bases.
Fitxa de Manteniment de Tercers.
Si l'/la esportista és estudiant, informe del centre educatiu on va cursar els estudis on conste l'expedient
acadèmic del curs 2021/2022.

3.- DADES BANCÀRIES
ENTITAT BANCÀRIA:
IBAN
En el cas d'alta o modificació de dades bancàries, haurà d'emplenar-se el model de Manteniment de Tercers, que
es trova en la web www.alcoi.org – descarga de formularios - servicios económicos - mantenimiento de terceros.
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4.- DECLARACIONS

El sotasignant DECLARA, sota la seua responsabilitat:
Que són certes les dades que figuren en la present sol·licitud, així com la documentación adjunta.
Que s'ha procedit a la justificació de les subvencions i ajudes concedides amb aterioritat per l'Ajuntament
d'Alcoi (si és el cas).
Que l'/la esportista sol·licitant d'aquesta beca no rep de cap manera quantitat que es constituisca com a
retribució contractual per la seua activitat esportiva, be siga del club al que pertany o d'entitat patrocinadora.
Que pel mateix motiu s'han sol·licitat les següents subvencions: (En el cas d'haver-se sol·licitat, hauran
d'especificar-se, l'òrgan al qual s'han sol·licitat i el seu import).

Que NO s'han sol·licitat ni obtingut subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat relacionada amb aquesta
sol·licitud, procedent de qualsevol administració, entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.
Que no es troba incurs/a en cap de les prohibicions per a ser beneficiari, conforme a allò establert en l'Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Alcoi i, per tant, compleix
amb tots els requisits per a ser beneficiàri d'una subvenció, exigits en l'artícul 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i en l'article 3 de l'esmentada Ordenança.
Que ES COMPROMET a complir amb les obligacions i requisits exigits en la convocatòria, així com a
comunicar a l'Ajuntament d'Alcoi qualsevol modificació de les dades i a facilitar tota la documentació que li
siga requerida.

SOL·LICITA la concessió de la beca.

En Alcoi, a
EL/LA REPRESENTANT LEGAL

EL/LA SOL·LICITANT

Signat:

Signat:

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DEDADES DECARÀCTER PERSONAL
Reglament General de Protecció de Dades-UE.
El responsable del tractament de les seues dades de caràcter personal és l'Ajuntament d'Alcoi, amb domicili en Plaça
d'Espanya, 1, 03801 Alcoi. La finalitat per a la qual les seues dades van a ser tractades és la gestió de la concessió de
subvencions. La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en l'exercici de poders públics conferits al
responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. No es comuniquen
dades a altres entitats. Els drets que vosté com a interessat ostenta consisteixen en: accés, rectificació, supresió, oposició,
limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. La manera d'exercir estos drets
s'indica en la informació addicional. Ha de consultar la informació addicional i detallada sobre la Protecció de Dades en la
web: https://www.alcoi.org/ca/informacion/dpd/index.html
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