
Continua  darrera

Nom i cognoms:

1. Persona que sol·licta

NRT:

Edifici:

Codi postali població:

Adreça: Núm.:

Bloc: Escala: Pis: Porta:

Telèfon/telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Sol·licitud de concessió de subvenció per a 
esportistes d'alt rendiment

Nom i cognoms:

2. Esportista sol·licitant (en cas de coincidir la persona i l'esportista sol·licitant no s'ha d'omplir aquest apartat)

NRT:

Edifici:

Codi postali població:

Adreça: Núm.:

Bloc: Escala: Pis: Porta:

Telèfon/telèfon mòbil: Adreça electrònica:

3. Demanda d'ús gratuït de les instal·lacions esportives comunals



4. Documentació que cal lliurar amb aquesta sol·licitud (tota la documentació ha d'estar redactada en català)

Andorra la Vella,                              d                                      del

Signatura del sol·licitant

- Còpia del passaport de la persona sol·licitant

- Còpia del passaport de l'esportista sol·licitant

- Còpia de la llicència federativa de l'esportista sol·licitant

- Curriculum esportiu de l'esportista sol·licitant

- Objectius esportius per la temporada 2022-2023

- Recull de premsa en qué es faci menció dels resultats obtinguts com a mínim la darrera temporada esportiva,
a escala nacional i internacional.

- En el cas que l'esportista no sigui resident a la parròquia d'Andorra la Vella, certificat de l'entitat esportiva a
la pertany amb seu social a la parròquia d'andorra la Vella, detallant l'antiguitat esportiva com a esportista en
actiu.

5. Informació complementària

- En cas que li sigui atorgada la subvenció, l'esportista sol·licitant es compromet a fer constar en totes
les publicacions de la seva activitat com a esportista d'alt rendiment, l'expressió: "Amb el suport del
Comú d'Andorra la Vella".

- L'esportista es compromet a fer difusió de les instal·lacions esportives comunals a les xarxes socials
(Facebook, Instagram, ...) etiquetant #serradells #andorracapital a les seves publicacions.

6. Data i signatura

- En cas que li sigui atorgada la subvenció, l'esportista sol·licitant es compromet a fer constar en totes
les publicacions de la seva activitat com a esportista d'alt rendiment, l'expressió: "Amb el suport del
Comú d'Andorra la Vella".

- L'esportista es compromet a fer difusió de les instal·lacions esportives comunals a les xarxes socials
(Facebook, Instagram, ...) etiquetant #serradells #andorracapital a les seves publicacions.

- En cas que li sigui atorgada la subvenció, l'esportista sol·licitant es compromet a fer constar en totes
les publicacions de la seva activitat com a esportista d'alt rendiment, l'expressió: "Amb el suport del
Comú d'Andorra la Vella".

- L'esportista es compromet a fer difusió de les instal·lacions esportives comunals a les xarxes socials
(Facebook, Instagram, ...) etiquetant #serradells #andorracapital a les seves publicacions.

D’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, el 
Comú d’Andorra la Vella informa que les dades personals facilitades es recullen únicament per a les finalitats i durant el 
temps estrictament necessaris per tramitar la sol·licitud de subvenció i gestionar el seu atorgament, si s'escau. La 
persona interessada pot exercir els seus drets de portabilitat, rectificació i/o supressió de les seves dades, així com a 
limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, formalitzant una sol·licitud escrita davant del Servei de Tràmits o per 
correu electrònic a l’adreça privacitat@comuandorra.ad. Així mateix, en cas que ho consideri escaient, la persona 
interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control. 
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