ANEXO B
FOLLA DE INSCRICIÓN - A CUBRIR POR ASOCIACIÓNS LEGALMENTE CONSTITUÍDAS

Nome Comparsa: __________________________________________________________
DATOS DO SOLICITANTE
Asociación: _______________________________________________________________________

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACION
Enderezo_________________________________________________________________________
CP___________________ Localidade__________________________________________________

DATOS DO/A REPRESENTANTE OU Presidente/a da Asociación):
Nome e apelidos:___________________________________________________________________
NIF: ________________________
Teléfono: ____________________________/____________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________

PROGRAMA AO QUE SE ACOLLE (Marcar cunha cruz o que proceda)

C.I.F.: P-1503600 -G

Comparsa de Adultos ¨
Comparsa de adultos de Fene ¨
Comparsa Infantil ¨

DOCUMENTACION QUE SE ACHEGA COA SOLICITUDE
A) Fotocopia do DNI do representante legal da asociación.
B) Fotocopia do Tarxeta de Identificación fiscal.
C)

Declaración

responsable

do

representante

consonte

non

está

incurso

nas

causas

de

incompatibilidade ou incapacidade para contratar ou recibir subvencións da Administración Pública, do
compromiso de levar a cabo a actividade descrita na memoria para a que solicita a subvención así
como do cumprimento do requisito de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias
e coa Seguridade Social.
D) Certificado de datos bancarios da asociación (certificación expedida pola entidade bancaria na que
conste o número de conta e titular da mesma).
E) Copia das letras das cancións que van distribuír polas rúas.
F) Ficha técnica da comparsa.
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LISTADO DE MEMBROS DA COMPARSA

NIF

DATA DE
NACEMENTO

REPRESENTANTE
LEGAL NO CASO
DE MENORES
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NOME E APELIDOS
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª ____________________________________________________________________________,
con

NIF

_______________________________,

como

representante

_________________________________________________________________,

da
no

asociación
seu

propio

nome e dereito, con coñecemento dos delitos nos que puidera incorrer por falsidade,
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
·

Que non está incurso/a en ningunha das causas que determina os artigos 13.2 e 3 da Lei
38/2003 xeral de subvencións.

·

Que a entidade que representa está ao corrente das súas obrigas tributarias co Concello de
Fene, con Facenda estatal, a Comunidade Autónoma e Seguridade Social.

·

Que esta comparsa comprométese a levar a cabo as actividades recollidas nas bases

C.I.F.: P-1503600 -G

reguladoras das axudas.

FICHA TÉCNICA DA COMPARSA
Nome e Apelidos ___________________________________________________________________________
(da persoa representante da comparsa o día 6 de marzo de 2019, que actuará como interlocutor coa organización
e que deberá estar permanente identificado cunha credencial visible).
Temática da comparsa/características dos disfraces (o máis detallada posible):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Medios técnicos que acompañan á comparsa (remolques ou outros artefactos):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Necesidades técnicas para o son (no caso de ter que actuar no palco):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Fene, ________ de ________________ de 2019
O/a presidente/a ou representante relacións co concello no Entroido 2019
Ado.: _________________
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ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE FENE

Información sobre a protección de datos:
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de
Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE FENE, con dirección PRAZA DO ALCALDE RAMON SOUTO GONZALEZ S/N,
15500 - FENE (A CORUÑA); SECRETARIA@FENE.GAL.
1.- Dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE FENE é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB,
S.L. có que poderá contactar en SECRETARIA@FENE.GAL.
2.- Finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado
Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como
para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo
3.- Lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de
prestación do servizo.
4.-Destinatarios de cesións: CONCELLO DE FENE non cederá os seus datos de carácter persoal.
5.- Dereitos: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus
datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
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O CONCELLO DE FENE dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia
solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en SECRETARIA@FENE.GAL, sempre
acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
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