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1. DADES DEL GRUP DE TEATRE
CIF / NIF / DNI / NIE / Passaport

Nom o Raó Social del grup
Tipus via
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Codi Postal

Via pública

Núm.

Població

Llt.

Blo.

Por.

Esc.

Pis.

Pta.

Província

Nom del representant o apoderat

CIF / NIF / DNI / NIE / Passaport

Càrrec del representant o apoderat

Telèfons de contacte

Adreça de correu electrònic

Web

2. PERSONA DE CONTACTE
CIF / NIF / DNI / NIE / Passaport

Cognoms i Noms o Raó Social
Tipus vía
Codi Postal

Via pública

Núm.

Població

Llt.

Blo.

Por.

Esc.

Pis.

Pta.

Província

Telèfons de contacte

Adreça de correu electrònic

3. OBRA A PRESENTAR
Títol
Autor
Durada aproximada (minuts)

Nombre de descansos

4. SOL∙LICITA
Sol∙licita la seua inscripció en el Certamen Nacional de Teatre Amateur “Antonio Ferrer el Cartero”, accepta l'establit en la
present convocatòria i adjunta la següent documentació:
Còpia del CIF i de l'exempció de l'IVA.
Fitxa tècnica i artística.
DVD de l'obra.
Historial del grup, fotografies i crítiques de premsa, si hi ha.

SR. ALCALDEPRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CALP
D'acord amb la LO 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ens cal comunicarli que les seues dades personals formen part dels fitxers de l'AJUNTAMENT DE CALP, sent la seua finalitat la gestió de les
dades personals per a poder tramitar la petició realitzada.
Si ho desitja pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel∙lació de les seues dades. Per això ha d'enviar un missatge de correu electrònic a: oac@ajcalp.es i indicà en l'assumpte el dret que desitja exercitar.
Gràcies per la seua col∙laboració.
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5. DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT
PRIMER: Que reuneix els requisits establits en l'article 13 de la llei 38/2003, General de Subvencions, per a obtenir la
condició de beneficiari, no trobantse incurs en cap de les circumstàncies enumerades en els apartats 2 i 3 de l'esmentat
article, que impedeixen obtenir condició de beneficiari.
SEGON: En el cas de resultar PREMIAT, i de conformitat amb l'establit en l'article 23.3 de la Llei 38/2003, General de
Ajuntament de Calp  CIF P0304700H  Av. Ifac 12  (03710  Calp)  Alacant  Tfn. 96 583 36 00  www.calp.es  email: oac@ajcalp.es

Subvencions, la presentació d'aquesta sol∙licitud comporta l'autorització a l'Ajuntament de Calp a sol∙licitar a la Tresoreria de
la Seguretat Social i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària les dades relatives al compliment de les obligacions
tributàries que acrediten el compliment dels requisits establits amb la finalitat d'obtenir el premi concedit, excepte
DECLARACIÓ EXPRESSA EN CONTRARI formulada per la persona sol∙licitant, que en aquest cas haurà d'aportar els
referits certificats.
TERCER: Que AUTORITZA expressament a l'Ajuntament de Calp, per a la comunicació de dades a la SGAE, per al
compliment de finalitats directament relacionades amb funcions legítimes del cessionari, així com per a informar als mitjans
de comunicació, pàgina web i xarxes socials de l'Ajuntament, els noms i cognoms dels guanyadors del certamen; tot açò en
compliment del previst en l'article 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter
Personal. L'interessat podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel∙lació en compliment de l'establit en
la LOPD mitjançant comunicació per correu electrònic a oac@ajcalp.es indicant en l'assumpte el dret que desitja exercitar.

Calp a,

de

del 20

Sig.

SR. ALCALDEPRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CALP
D'acord amb la LO 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ens cal comunicarli que les seues dades personals formen part dels fitxers de l'AJUNTAMENT DE CALP, sent la seua finalitat la gestió de les
dades personals per a poder tramitar la petició realitzada.
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