ANNEX 1

SOL·LICITUD D’AJUT A PERSONES USUÀRIES DE LES ACTIVITATS
ESPORTIVES EN EL MARC DE L’OFERTA ESPORTIVA DE COLLBATÓ.

EMPLENAR UN FULL PER ESPORTISTA

SOL·LICITANT1:

Interessat/da

Pare/Mare

Tutor/a

NOM:
COGNOMS:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFONS:
CORREU ELECTRÒNIC
PER NOTIFICACIONS
Vull rebre notificacions en paper relacionades amb aquesta sol·licitud (per defecte es farà
notificació electrònica).

1 Si l’esportista té 18 anys o més es representa a si mateix/a (Interessat/da). Si l’esportista és menor
d’edat el representarà el seu pare/mare o tutor/a legal. S’admetrà la representació d’una persona major
d’edat en la manera en que es contempla en l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DADES ESPORTISTA MATRICULAT/DA

NOM

COGNOMS

DATA
NAIXEMENT

DNI de
l’esportista2

ENTITAT3

QUOTES i MATRICULA ABONADES PER A REALITZAR L’ACTIVITAT ESPORTIVA

QUOTES i MATRICULA

IMPORT TOTAL SOL·LICITAT:

…………………… €

N. COMPTE (IBAN) PER REBRE L’INGRÈS
E S



Adjunto a aquesta sol·licitud els següents documents:
Documentació especificada al punt Quart de les Bases.(imprescindible adjuntar
aquesta documentació per a poder tramitar la sol·licitud).
Autorització consulta nivell de renda (Annex 2).
Declaració responsable (Annex 3).
Certificat de l’entitat esportiva (Annex 4) per la qual es demana la subvenció, on
consti els imports abonats pel sol·licitant per a la realització de la pràctica esportiva
del període indicat en la convocatòria. En cas que la persona sol·licitant no estigui

2 Si la persona menor de 14 anys no té DNI, caldrà indicar el DNI del pare/mare/tutor/a legal.
3 Entitat en la qual es realitzen les activitats esportives per les quals es demana l’ajut.

al corrent de pagament i tingui deutes pendents amb l’entitat, autoritza a
l’Ajuntament a efectuar el pagament de la subvenció atorgada directament a
l’entitat esportiva.
DECLARO que conec i accepto les bases que regeixen la convocatòria de subvenció
aprovada per l’òrgan competent i, en conseqüència,
SOL·LICITO l’ajut per a persones usuàries de les activitats esportives realitzades dins el
marc de l’oferta esportiva de Collbató del període indicat en la convocatòria.
Signatura

Collbató, a..... ...de................................de...........

D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació
d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals, l’Ajuntament de Collbató tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la
sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la
concessió de la subvenció, amb codi de convocatòria (el que correspongui) del Servei d’Esports de
l’Ajuntament de Collbató, basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la
responsable, i seran conservades de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu. Per a
les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al registre i publicació de les
convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha
previst cap altre cessió. Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves
dades personals, l’Ajuntament de Collbató posa a la seva disposició la bústia dpd.ajcollbato@diba.cat des
d’on la persona Delegada de Protecció de Dades l’atendrà. Encara que creiem que per aquesta via li
haurem pogut resoldre qualsevol aspecte relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot
presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ . Pot exercir l’accés a la seva
informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu Electrònica
https://www.collbato.cat/pl221/ajuntament-seu-electronica/atencio-al-ciutada/tramits-i-gestions/id31/
instancia-generica.htm o presencialment o per correu al Registre, Carrer Bonavista, 2, 08293 Collbató en
aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que l’identifiqui.

