ANNEX I

Reiistre d’Entrada

Sol·licitud:

SOL·LICITANT

Persona fsica o jurídica:

Domicili:

DNI / CIF:

Població:

Telèfon:

Correu electrònic:

Al Consell Rector del Patronat Municipal d’Esports de Castelló de la Plana.
El/La sol·licitant, les dades personals del qual fiuren en l’anterior requadre, té
l’honor d’exposar:
Que de conformitat amb la CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER PART DEL
PATRONAT
MUNICIPAL
D’ESPORTS
DE
CASTELLÓ
DE
LA
PLANA,
DESTINADES
A
______________________________________________________________ DURANT L’ ANY 20__, i en reunir els
requisits exiiits en la mateixa, accepta en tots els seus termes les clàusules d'aquesta convocatòria i adjunta la seiüent
documentació que fiura al dors.
Així mateix, declare sota la meva responsabilitat, que totes les dades facilitades, així com la documentació que
he aportat són certs.
A més AUTORITZO SÍ
NO al Patronat Municipal d’Esports de Castelló de la Plana a sol·licitar a l'Aiència
Tributària i a la Seiuretat Social la cessió de dades tributàries que precisi per a la tramitació de la sol·licitud.
Les dades facilitades per Un. en aquest formulari passaran a formar part dels ftxers automatttats propietat
d'aquest orianisme autònom i podran ser utlittats pel ttular del ftxer per a l'exercici de les funcions pròpies en
l'àmbit de les seves competències. De conformitat amb la Llei Oriànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter
personal i el Reial Decret 1720/2007, Un. podrà exercir els drets d'accés, rectfcació, cancel·lació i oposició mitjançant
instància presentada davant el Reiistre General del Patronat Municipal d'Esports de Castelló de la Plana.
Per tot quant precedentment queda exposat, molt atentament,
SOL·LICITA a V.I. que, previs els tràmits i informes pertnents, es diini atendre aquesta petció.

Tiniui per admesa la present sol·licitud amb la seva documentació, a l'efecte de la citada convocatòria.
Castellón de la Plana, a

de

de 20
Siinatura del sol·licitant o del seu representant

REPRESENTANT:

DNI:

Domicili:

Població:

Telèfon:

Correu electrònic:
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S’adjunta la seiüent documentació:
Descripció detallada del Projecte pel qual se sol·licita fnançament, emplenant tots els apartats de la
Convocatòria.
Oriiinal, còpia autentcada o fotocòpia compulsada per la pròpia Corporació municipal dels Estatuts de l'enttat,
en els seiüents casos:


En el cas d’enttats que concorrin per primera veiada a la convocatòria de subvencions del Patronat
Municipal d’Esports.



En el cas que s’haja produït aliuna modifcació dels Estatuts de l’enttat, des de l’últma veiada que van
ser presentats en aquest Ajuntament.

Documentació que acredit la representació del sol·licitant i el seu DNI (fotocòpia compulsada per aquesta
Administració).
Còpia de la Tarieta d'identfcació fscal de l'enttat sol·licitant (fotocòpia compulsada per aquesta
Administració).
Certfcacions i declaracions responsables del President/a de l'enttat, per la qual cosa manifesta no trobar-se
culpable en cap de les prohibicions previstes en l'artcle 13 de la Llei 38/2003 i de trobar-se al corrent de les obliiacions
tributàries i de seiuretat social a les quals es refereix el mateix artcle, d'acord amb les indicacions de l'Annex II.
Compromís de comunicar al Patronat Municipal d'Esports de Castelló de la Plana tot fnançament que rebi el
projecte, procedent de qualsevol ens públic o privat, especifcant la quanta exacta de l'aportació.
Imprés de fulla de tercers (només s'emplenarà en el cas que l'enttat concorri per primera veiada a la
convocatòria de subvencions municipals o s'haii produït una modifcació en les dades bancàries existents).
Una altra documentació específca de la convocatòria:

OBSERVACIONS: Tota la documentació que es present haurà de ser oriiinal o còpia compulsada, no es tndran en compte les simples
fotocòpies.
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