Sol·licitud de subvenció per les despeses del contracte programa
Escriviu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i les del seu representant, si escau, i aporteu, en
aquest cas, el document de representació corresponent.

Sol·licitant
Nom i cognoms o raó social:
NIF:
Representant
Nom i cognoms:
NIF:
Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:




Notificació en paper:
A l’atenció de:
Adreça:
CP:
Municipi:
Notificació electrònica: a la meva bústia electrònica, accessible des de https://seuelectronica.vic.cat.

Avís de notificació
D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Institut Municipal d’Esports que m’enviï avisos per informarme de les notificacions pendents de recollir en relació amb aquesta sol·licitud:
 Al telèfon mòbil:
 A l’adreça de correu electrònic:
Sol·licito:
Una subvenció econòmica per atendre part de les despeses que presentem d’acord amb el contracte
programa (escolliu el que correspongui):
□ A per entitats esportives locals en funció del nivell esportiu i la seva representativitat
□ B.1 per la promoció i formació d’esportistes per les entitats esportives vigatanes
□ B.2 per necessitats econòmiques
□ C.1 per l’organització de competicions de nivell superior a la mateixa entitat
□ C.2 per l’organització popular d’activitats de promoció del mateix esport
□ C.3 per la participació, com a conseqüència de la classificació esportiva, en campionats estatals o
internacionals representant l'entitat vigatana
□ C.4 per l’organització del Gran Premi Ciutat de Vic
□ C.5 per l’organització del torneig del Mercat del Ram
□ D ajudes puntuals per les noces d’argent, d’or i de platí de les entitats esportives
□ E ajudes puntuals a esportistes vigatans no vinculats a entitats esportives vigatanes
Ompliu també aquest apartat si heu marcat C.1, C.2, C.3, C.4 o C.5:
per l’activitat ____________________________________________________________________________
que es farà a ________________________________ les dates següents:____________________________.
Continua al darrere
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Consentiment de consulta de dades
Autoritzo l’IME perquè, a fi de verificar tot allò declarat en aquesta sol·licitud, comprovi el compliment
adequat de totes les condicions necessàries per l’obtenció de la subvenció i, també, perquè comprovi que
no s’incorre en cap de les prohibicions i limitacions imposades per la legislació, i perquè consulti, si escau, a
l’organisme competent les dades relatives a:
 estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
 estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la seguretat social.
 Denego expressament el consentiment perquè l’IME obtingui de forma directa aquestes dades.
Si la persona interessada no autoritza, a l’IME, l’obtenció de les dades dels apartats anteriors, cal que aporti la
documentació corresponent perquè es pugui tramitar la sol·licitud.

Documentació que s’adjunta (en cas de no autoritzar la consulta a l’IME)
 Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
 Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

Declaro que totes les dades facilitades són certes i demano que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

Data i signatura

Documentació que s’adjunta
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SR./SRA. PRESIDENT/A DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals
s’incorporaran a un fitxer automatitzat, responsabilitat de l’IME, per donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. També podeu exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del DNI i la
documentació complementària, si escau, al Registre General de l’IME (carrer de la Fura, s/n “Mas Osona”).

