
AJUNTAMENT D’ALCOI 

1.- DADES DE LA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA

CONVOCATÒRIA: 
Subvencions a entitats esportives de la ciutat d'Alcoi, amb participació  d'equips en la 
competició oficial de la modalitat de futbol en categoría 2a Regional juvenil, Temporada     
2021/2022  
FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA:

Financiació de despeses d'arbitratges de les competicions
IMPORT SOL·LICITAT: EUROS

2.- DADES DEL SOL·LICITANT

CP: POBLACIÓ:

TLF. MÒBIL:

ENTITAT: 
DOMICILI:

CIF:

TELÈFON:

ADREÇA ELECTRÒNICA:
NÚM. REGISTRE ASSOCIACIONS VEINALS:
NÚM. REGISTRE ENTITATS ESPORTIVES C. VALENCIANA:

DADETOS DEL REPRESENTANT LEGAL:

NOM:

DOMICILI:

NIF: CP: POBLACIÓ:

TLF. MÒBIL:TELÈFON:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

3.-DOCUMENTS PRESENTATS

Fotocòpia CIF i Estatuts de l'entitat i DNI del representant legal. (No és necessari presentar aquestos 
documents si ja consten en l'Ajuntament d'Alcoi).
Certificat de la FFCV, on consten els equips inscrits i calendari de joc, referits als equips de la/les categoría/es 
i temporada objecte de la convocatòria.
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 per a que 
siguen recabats els informes d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguritat Social. O 
Certificat acreditatiu de torbar-se al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària i amb la 
Seguritat Social, o declaració responsable en els supòsits de l'article 24 del RD 887/2006, de 21 de juliol. 
Aquestos documents hauran de presentar-se si no marca l'autorització expresa del punt anterior. Pressupost 
d'ingressos i despeses del projecte o activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.

4.- DADES BANCÀRIES

ENTITAT BANCÀRIA:

IBAN 

En el cas d'alta o modificació de dades bancàries haura d'omplir-se el model de Manteniment de Tercers, que 
está a la web www.alcoi.org – descarga de formularios - servicios económicos - mantenimiento de terceros.



AJUNTAMENT D’ALCOI 

5.- DECLARACIÓ, SOL·LICITUD, LLOC, DATA I SIGNATURA
El sotasignant DECLARA, sota la seua responsabilitat:
     Que són certes les dades que figuren en la present sol·licitud, així com la documentació adjunta. 
     Que s'ha procedit a la justificació de les subvencions i ajudes concedides amb anterioritat per 
l'Ajuntament d'Alcoi.

   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):

    No s'han sol·licitat ni obtingut subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat relacionada amb 
aquesta sol·licitut procedent de qualsevol administració, entitats públiques o privades, nacionals  o 
internacionals.

     No es troba incurs/a en cap de les prohibicions per a ser beneficiàri/a, 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 beneficiari d'una subvenció, exigits en l'article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en l'article 3 de la citada ordenança.

ES COMPROMET,   a complir 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 tots els documents
que li siguen requerits, y
SOL·LICITA la concessió de la subvenció de euros. 

A Alcoi, a

EL/LA SOL·LICITANT

Inserir ací la signatura

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 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 dres 
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

SR. ALCALDE- PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT D'ALCOI
Plaça d'Espanya, 1 - Tel. 965 53 71 00 - Fax 965 53 71 61 - e-mail ajualcoi@alcoi.org - web http://www.alcoi.org 

http://www.alcoi.org/ca/informacion/dpd/index.html
http://www.alcoi.org/ca/informacion/dpd/index.html
mailto:ajualcoi@alcoi.org
http://www.alcoi.org/

	ENTIDAD BANCARIA: 
	solicitado deberán especificarse el órgano al que se han solicitado y el importe: 
	EUROS: 
	ENTIDAD: 
	DOMICILIO ENT: 
	CIF: 
	TELÉFONO ENT: 
	CORREO ELECTRÓNICO ENT: 
	POB ENT: 
	DOMICILIO REP: 
	POB REP: 
	CP REP: 
	NIF: 
	TLF MÓVIL ENT: 
	TELÉFONO REP: 
	TLF MÓVIL REP: 
	CORREO ELECTRÓNICO REP: 
	Identifi: Off
	presupuesto: Off
	autorizo: Off
	Otra subvención: Off
	No prohibición: Off
	fecha: 
	REPRESENTANTE: 
	IBAN: 
	NUMVECINAL: 
	CP ENT: 
	NUMAUTONOMIC: 
	certificado ffcv: Off
	Check datos ciertos: Off
	Check justificaciones anteriores: Off


