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  SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS ESPECIALS 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA EVENTOS 
DEPORTIVOS ESPECIALES

A DADES DE L'ENTITAT REPRESENTADA 
DATOS DE LA ENTIDAD REPRESENTADA

NOM DE LA FEDERACIÓ-CLUB-AJUNTAMENT O PATRONAT / NOMBRE DE LA FEDERACIÓN-CLUB-AYUNTAMIENTO O PATRONATO CIF

CP

PROVÍNCIA / PROVINCIA

DOMICILI (VIA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (VÍA, NÚMERO Y PUERTA) LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO FAX CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

NÚM. D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA: 
Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA:

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICOTELÈFON / TELÉFONO

NIF / NIENOM / NOMBRE SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

President/a de l'entitat esportiva o alcalde/essa-president/a de l'ajuntament. / Presidente/a de la entidad deportiva o alcalde/sa-presidente/a del ayuntamiento.

D DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADA

Informe de l'esdeveniment i material publicitari.  
Informe del evento y material publicitario.
Pressupost o liquidació d'ingressos i despeses.  
Presupuesto o liquidación de ingresos y gastos.
Informe de la federació esportiva autonòmica.  
Informe de la federación deportiva autonómica.
Justificant de domiciliació bancària. Si heu presentat la sol·licitud de domiciliació bancària en una altra convocatòria de la Direcció General 
d'Esport, indiqueu: 
Justificante de domiciliación bancaria. Si ha presentado la solicitud de domiciliación bancaria en otra convocatoria de la Dirección General de 
Deporte, indique:

Núm. compte bancari: 
Nº cuenta bancaria:

E DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE

- Declara NO estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (BOE nº 276, de 18/11/03), i que es compromet a mantindre's en aquesta situació durant el període de temps 
inherent a la tramitació d'aquesta convocatòria de subvencions, d'acord amb el que s'estableix en l'article 69 de la LPACAP (BOE nº 236, de 
02/10/15) / Declara NO estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE nº 276, de 18/11/03), y que se compromete a mantenerse en esta situación durante el 
período de tiempo inherente a la tramitación de esta convocatoria de subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la LPACAP 
(BOE nº 236, de 02/10/15) 

  
- Declara complir amb les autoritzacions pertinents per a l'organització de l'esdeveniment i disposar de les assegurances de responsabilitat civil i 

d'assistència sanitària conforme a l'establit en l'article 29 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la 
Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6487, de 24/03/2011) / Declara cumplir con las autorizaciones pertinentes para la organización del evento y 
disponer de los seguros de responsabilidad civil y de asistencia sanitaria conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 2/2011, de 22 de 
marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 6487, de 24/03/11). 

  
- Declara conèixer l’obligació d'informar els possibles tercers les dades personals dels quals vaja a aportar al llarg del procediment administratiu 

vinculat al present formulari, de la comunicació d’eixes dades a la Conselleria i del seu tractament per part d’aquesta administració, segons 
s’estableix a l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades (DOUE núm. 119, de 04/05/2016) / Declara conocer la obligación de 
informar a los posibles terceros cuyos datos personales vaya a aportar durante el procedimiento administrativo vinculado al presente formulario, 
de la comunicación de esos datos a la Conselleria y de su tratamiento por parte de esta administración, conforme a lo establecido en el artículo 14 
del Reglamento General de Protección de Datos (DOUE núm. 119, de 04/05/2016). 

C NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A) 
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

SÍ

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu 
electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la 
sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics: 
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

Indiqueu en quina llengua voleu rebre les notificacions: 
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:

Castellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano
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  SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS ESPECIALS 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA EVENTOS 
DEPORTIVOS ESPECIALES

G SOL·LICITUD 
SOLICITUD

SOL·LICITA que siga concedida una ajuda de 
SOLICITA que sea concedida una ayuda de

EUROS, per a l'organització i realització de l'esdeveniment esportiu 
EUROS, para la organización y realización del evento deportivo

denominat 
denominado

, i s'assumixen totes les responsabilitats que puguen 
, y se asumen todas las responsabilidades que pudieran

derivar-se de la realització d'este i totes les autoritzacions que per a desenrotllar-lo hi haja establides. 
derivarse de la realización del mismo y todas las autorizaciones que para su desarrollo estén establecidas.

, d de

Firma:

La persona sol·licitant o el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal

Tractament de dades personals. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és responsable del tractament de les dades personals que es recullen en aquest document i, si és el cas, adjunts al qual 
acompanyen, i les tractarà per a gestionar la sol·licitud, valoració i, si és el cas, atorgament i justificació de la subvenció. Les persones interessades poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, 
oposició, supressió, limitació del tractament i no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, així com presentar reclamació davant l’AEPD. Per a més informació consulte 
la convocatòria d'aquesta subvenció, així com el registre d'activitat de tractament anomenat Ajudes, beques i subvencions, accessible en: www.ceice.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades . 
  
Tratamiento de datos personales. La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte es responsable de los datos personales que se recojen en este documento y, en su caso, adjuntos que lo 
acompañan, y los tratará para gestionar la solicitud, valoración y, en su caso, concesión y justificación de la subvención. Las personas interesadas pueden ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, así como presentar reclamación ante la AEPD. Para 
más información consulte la convocatoria de esta subvención, así como el registro de actividad de tratamiento denominado Ayudas, becas y subvenciones, accesible en: https://ceice.gva.es/es/
registre-de-tractament-de-dades. 

F CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN)

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

Autoritze la consulta de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Estatal 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Estatal
Autoritze la consulta de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Autonòmica. 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Autonómica.

L’òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la informació que s’indica a continuació. Si vol oposar-se a 
l’esmentada consulta, ha de marcar la casella i motivar la seua oposició. 
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la información que se indica a continuación. Si quiere oponerse a 
la citada consulta, debe marcar la casilla y motivar su oposición

M'opose a l'obtenció de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social 
Me opongo a la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social

Motiu oposició: 
Motivo oposición:

L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència 
Tributària, estatal i autonòmica. Si autoritza aquesta consulta, indique-ho a continuació 
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia 
Tributaria, estatal y autonómica. Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación.
AVÍS: Si no dona la següent autorització, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents 
AVISO: Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.

OPOSICIÓ / OPOSICIÓN

AVÍS: si s’oposa, haurà d’aportar els documents acreditatius corresponents. 
AVISO: si se opone, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169672316/01.+Ajudes%2C%20beques+i+subvencions/56682535-9a66-4321-a053-7b4b7d2f6b9d
http://www.ceice.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades
https://ceice.gva.es/documents/161634256/169672316/01.+Ayudas%2C%20becas+y+subvenciones/
https://ceice.gva.es/documents/161634256/169672316/01.+Ayudas%2C%20becas+y+subvenciones/
https://ceice.gva.es/documents/161634256/169672316/01.+Ayudas%2C%20becas+y+subvenciones/
https://ceice.gva.es/documents/161634256/169672316/01.+Ayudas%2C%20becas+y+subvenciones/
https://ceice.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades
https://ceice.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades
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  SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS
SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES
ES:SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE CURSOS$VA:SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ DE CURSOS$EN:SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ DE CURSOS
A
DADES DE L'ENTITAT REPRESENTADA
DATOS DE LA ENTIDAD REPRESENTADA
ES:DATOS DE IDENTIFICACIÓ DEL SOLICITANTE$VA:DADES D'IDENTIICACIÓ DEL SOL·LICITANT$EN:DADES D'IDENTIICACIÓ DEL SOL·LICITANT
NÚM. D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA:Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA:
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
President/a de l'entitat esportiva o alcalde/essa-president/a de l'ajuntament. / Presidente/a de la entidad deportiva o alcalde/sa-presidente/a del ayuntamiento.
D
DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
ES:DATOS DE IDENTIFICACIÓ DEL SOLICITANTE$VA:DADES D'IDENTIICACIÓ DEL SOL·LICITANT$EN:DADES D'IDENTIICACIÓ DEL SOL·LICITANT
Núm. compte bancari:
Nº cuenta bancaria:
E
DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓN RESPONSABLE
- Declara NO estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE nº 276, de 18/11/03), i que es compromet a mantindre's en aquesta situació durant el període de temps inherent a la tramitació d'aquesta convocatòria de subvencions, d'acord amb el que s'estableix en l'article 69 de la LPACAP (BOE nº 236, de 02/10/15) / Declara NO estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE nº 276, de 18/11/03), y que se compromete a mantenerse en esta situación durante el período de tiempo inherente a la tramitación de esta convocatoria de subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la LPACAP (BOE nº 236, de 02/10/15)
 
- Declara complir amb les autoritzacions pertinents per a l'organització de l'esdeveniment i disposar de les assegurances de responsabilitat civil i d'assistència sanitària conforme a l'establit en l'article 29 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6487, de 24/03/2011) / Declara cumplir con las autorizaciones pertinentes para la organización del evento y disponer de los seguros de responsabilidad civil y de asistencia sanitaria conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 6487, de 24/03/11).
 
- Declara conèixer l’obligació d'informar els possibles tercers les dades personals dels quals vaja a aportar al llarg del procediment administratiu vinculat al present formulari, de la comunicació d’eixes dades a la Conselleria i del seu tractament per part d’aquesta administració, segons s’estableix a l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades (DOUE núm. 119, de 04/05/2016) / Declara conocer la obligación de informar a los posibles terceros cuyos datos personales vaya a aportar durante el procedimiento administrativo vinculado al presente formulario, de la comunicación de esos datos a la Conselleria y de su tratamiento por parte de esta administración, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos (DOUE núm. 119, de 04/05/2016). 
C
NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:
Indiqueu en quina llengua voleu rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
G
SOL·LICITUD
SOLICITUD
ES:DATOS DE IDENTIFICACIÓ DEL SOLICITANTE$VA:DADES D'IDENTIICACIÓ DEL SOL·LICITANT$EN:DADES D'IDENTIICACIÓ DEL SOL·LICITANT
SOL·LICITA que siga concedida una ajuda de
SOLICITA que sea concedida una ayuda de
EUROS, per a l'organització i realització de l'esdeveniment esportiu 
EUROS, para la organización y realización del evento deportivo
denominat
denominado
, i s'assumixen totes les responsabilitats que puguen
, y se asumen todas las responsabilidades que pudieran
derivar-se de la realització d'este i totes les autoritzacions que per a desenrotllar-lo hi haja establides.
derivarse de la realización del mismo y todas las autorizaciones que para su desarrollo estén establecidas.
,
d
de
Firma:
La persona sol·licitant o el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal
Tractament de dades personals. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és responsable del tractament de les dades personals que es recullen en aquest document i, si és el cas, adjunts al qual acompanyen, i les tractarà per a gestionar la sol·licitud, valoració i, si és el cas, atorgament i justificació de la subvenció. Les persones interessades poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, així com presentar reclamació davant l’AEPD. Per a més informació consulte la convocatòria d'aquesta subvenció, així com el registre d'activitat de tractament anomenat Ajudes, beques i subvencions, accessible en: www.ceice.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades .
 
Tratamiento de datos personales. La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte es responsable de los datos personales que se recojen en este documento y, en su caso, adjuntos que lo acompañan, y los tratará para gestionar la solicitud, valoración y, en su caso, concesión y justificación de la subvención. Las personas interesadas pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, así como presentar reclamación ante la AEPD. Para más información consulte la convocatoria de esta subvención, así como el registro de actividad de tratamiento denominado Ayudas, becas y subvenciones, accesible en: https://ceice.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades. 
F
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN)
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
L’òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la informació que s’indica a continuació. Si vol oposar-se a l’esmentada consulta, ha de marcar la casella i motivar la seua oposició.
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la información que se indica a continuación. Si quiere oponerse a la citada consulta, debe marcar la casilla y motivar su oposición
Motiu oposició:
Motivo oposición:
L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica. Si autoritza aquesta consulta, indique-ho a continuació
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal y autonómica. Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación.
AVÍS: Si no dona la següent autorització, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents
AVISO: Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.
OPOSICIÓ / OPOSICIÓN
AVÍS: si s’oposa, haurà d’aportar els documents acreditatius corresponents.
AVISO: si se opone, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.
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