
ANEXO I a-  SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO

 (Modelo para asociacións ou entidades con personalidade xurídica)

DATOS DO CONCURSO

DENOMINACIÓN CONCURSO

CATEGORÍA  OU  PREMIO  AO
QUE SE CONCURSA

DATOS DO CONCURSANTE

DENOMINACIÓN:

N.I.F.

NÚMERO INSCRICIÓN NO
REXISTRO  AUTONÓMICO
DE ASOCIACIÓNS: 
Domicilio Fiscal (Rúa)

Localidade-  C.P.  –
Provincia
Representante  –  Nome y
apelidos
Representante – NIF

Representante - Domicilio
Fiscal (Rúa)
Representante  -
Localidade-  C.P.  –
Provincia
Correo electrónico

Teléfono

Como representante da entidade que figura no encabezado, 

DECLARA QUE:

o Coñece e acata incondicionalmente o contido das bases xerais do concurso aprobadas polo concello
e  publicadas  no  BOP  de  A  Coruña  de  data.....................................,  de  conformidade  coa
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Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica municipal na dirección https://sede.oroso.es. (O código de verificación
garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 42 b) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).

En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados
nos ficheiros correspondentes titularidade do concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de
impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades relacionadas co normal funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais enviando ao
concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá xuntarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.



convocatoria  feita  por  Resolución  de  Alcaldía  de  data  ...................................aceptando
incondicionalmente as obrigas derivadas das mesmas.

o O  concursante  está  ao  corrente  do  pago  das  súas  obrigas  tributarias  coa  facenda  estatal,
autonómica e do concello, así coma coa Seguridade Social e non se atopa en ningún dos casos de
prohibición para obter subvencións establecidas no artigo 13 da lei xeral de subvencións.

o No suposto de seres premiado, autorizo ao Concello de Oroso para recadar telematicamente os
certificados de estar ao corrente coas obrigas tributarias e da Seguridade Social dos organismos
titulares da devandita información.

SOLICITA:

Presentar a súa candidatura para recibir o premio convocado no concurso que figura no encabezado.

Asinado
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