COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud de subvenció per a esportistes d'alt nivell

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:
Número d'identificació:
Representant legal:
Carrer:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Població:

Telèfon:

Persona de contacte:

Adreça electrònica:

2. Demanda de subvenció

art.12 Reglament subvencions esportives

3. Data i signatura
Ordino,

d

Signatura de la persona que sol·licita

T3-033 v. 5-.9.2022

Pis/porta:

del

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud
1. Còpia passaport o document nacional d'identitat
2. Còpia de la llicència federativa
3. Currículum esportiu
4. Recull de premsa en què es faci menció dels resultats obtinguts com a mínim els dos darrers anys, a escala nacional i internacional
5. Si heu obtingut anteriorment una subvenció, memòria descriptiva de l'activitat, la publicitat realitzada i els justificants o factures per l'import
total de la subvenció concedida

Informació complementària
Si se us atorga la subvenció, haureu de fer constar en tots els impresos o en qualsevol altre mitjà de difusió amb motiu de l'activitat
subvencionada, l'expressió: "Amb el suport del Comú d'Ordino".
L'omissió o la falsedat de les dades requerides implica la nul·litat de l'expedient o la revocació de la subvenció.
Els terminis de presentació de les sol·licituds es fixen a l'edicte de convocatòria publicat al BOPA.

Legislació aplicable
Llei 37/2018 de l'esport del Principat d'Andorra, de 20 de desembre de 2018, publicada al BOPA núm. 6 de 23 de gener de 2019.
Reglament de subvencions esportives, del Comú d'Ordino
Als efectes del que preveu la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que les dades que ens faciliteu
s’incorporaran al fitxer de subvencions esportives del Comú d’Ordino, titular i responsable del mateix, que prendrà les mesures necessàries per garantirne la seguretat i la confidencialitat. La persona interessada pot exercir el seus drets d’accés, portabilitat, rectificació i supressió, sempre que la legislació
vigent no disposi el contrari a l’adreça de correu electrònic tramits@ordino.ad o bé directament al servei de tràmits de l’edifici administratiu del Comú
d’Ordino, situat a la Placeta, núm. 1 a Ordino..

