
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ  PER A LA PARTICIPACIÓ DE MENORS EN COMPETICIONS
FEDERATIVES OFICIALS D’ÀMBIT AUTONÒMIC, NACIONAL I INTERNACIONAL

L’ANY 

A DADES D’IDENTIFICACIÓ (Representant de l’Entitat/Club)

COGNOMS I NOM DNI

ADREÇA C. POSTAL

LOCALITAT PROVÍNCIA
 

TELÈFON

ENTITAT/CLUB CIF 

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL DE L’ESPORTISTA (Pare/Mare o tutor)

COGNOMS I NOM DNI

ADREÇA C. POSTAL

LOCALITAT PROVINCIA
 

ENTITAT/CLUB TELÈFON 

B EXPOSA:

  Donat que l’entitat que precedeix, se li ha concedit una SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A LA PARTICIPACIÓ
DE  MENORS  EN  COMPETICIONS  FEDERATIVES  OFICIALS  D’ÀMBIT  AUTONÒMIC,  NACIONAL  I

INTERNACIONAL per a l’any 
Que coneixent les bases i la documentació a presentar, es per el que,

C SOL·LICITA: 

Siga admesa la documentació que s’adjunta, per a justificar la dita subvenció.

En Almussafes a de           de 

                 EL REPRESENTANT DE LA ENTITAT               



D DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (Marcar amb una X)

Originals o fotocòpies compulsades de les factures o justificants que reunisquen els requisits legals oportuns (de l’any
natural de la concessió), a nom de la entitat, amb indicació de perceptor, concepte i import de les despeses relacionades amb
l’entitat.

Certificat de la Federació corresponent el qual indique el resultat de la classificació obtinguda en el campionat en el que s’ha
inscrit el sol·licitant.

En compliment de l'art.  5 de Llei  Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal,
l'informem que les dades de caràcter personal i la informació facilitada per vostè seran incorporades i tractades en un fitxer
informatitzat del que és responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. Vostè
podrà,  en tot  moment,  i  de conformitat  amb la legislació vigent  exercir els  seus drets  d'accés,  rectificació i  cancel·lació
mitjançant sol·licitud dirigida a aquest Ajuntament.
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