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DADES GENERALS
DATOS GENERALES
PROCEDIMENT
PROCEDIMIENTO
Rendició de comptes de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana i sol·licitud de depòsit dels comptes
anuals en el Registre d'Entitats Esportives
DE LA PERSONA O ENTITAT INTERESSADA
B DADES
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA

A

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

DNI / NIF / NIE

NOM / NOMBRE

G46394466

FEDERACION DE FUTBOL DE LA C.V.
DOMICILI(CARRER/PLAÇA,NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA)

CP / CP

AVDA. DE L'OEST, 40-2ª

46001

PROVÍNCIA / PROVINCIA

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

E-MAIL / E-MAIL

Valencia/València

València

963510619

ffernandez@ffcv.es

C

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NOM / NOMBRE

FEDERACION DE FUTBOL DE LA C.V.

D

DNI / DNI

TELÈFON / TELÉFONO

G46394466

NOTIFICACIONS
NOTIFICACIONES

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

CP / CP

AVDA. DE L'OEST, 40-2ª

46009

PROVÍNCIA / PROVINCIA

LOCALITAT / LOCALIDAD

Valencia/València

València

TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

ffernandez@ffcv.es

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics, cas
que no siga obligatòria d'acord amb la normativa vigent?
Si el solicitante es persona física, ¿acepta la notificación por medios electrónicos,
caso que no sea obligatoria de acuerdo con la normativa vigente?

E

IDIOMA DE NOTIFICACIÓ
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN

Tria una opció / Escoge una opción

FAX / FAX

DADES GENERALS
DATOS GENERALES
AUTORITZACIÓ DE CONSULTA INTERACTIVA DE DADES / NO AUTORITZACIÓ
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS / NO AUTORIZACIÓN
D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment
estarà autoritzat per a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que per a
este procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, si és el cas, dades de la persona
representant legal, i, concretament, a les dades que se li informen en este procediment de la Guia Prop Electrònica a
què vosté està accedint per mitjà d'esta tramitació telemàtica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor
del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier
administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, en su
caso, datos de la persona representante legal, y, concretamente, los datos que se le informan en este procedimiento de
la Guía Prop Electrónica al que usted está accediendo mediante esta tramitación telemática.

F

En cas de no autoritzar-ho, haurà de marcar la següent casella, indicant les dades que no autoritze i haurà d'aportar els
documents corresponents:
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la siguiente casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los
documentos correspondientes:
No autoritze a l'obtenció de les dades de:
No autorizo a la obtención de los datos de:

G

H

DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D'acord amb el que disposa l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015 del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, la persona que subscriu DECLARA, davall la seua responsabilitat que el
document subscrit complix amb els requisits establits en la normativa vigent, que disposa de la documentació que
així ho acredita i que la posarà a disposició de l'Administració de la Generalitat quan li siga requerida. La inexactitud,
falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a la present declaració
responsable, o la no presentació davant de l'Administració de la Generalitat de la declaració responsable, la
documentació que siga si és el cas, requerida per a acreditar el compliment d'allò que s'ha declarat, o la
comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o l'activitat afectada des del moment
que es tinga constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives
corresponents.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la persona que suscribe DECLARA, bajo su
responsabilidad que el documento suscrito cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la Administración de la Generalitat
cuando le sea requerida. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información
que se incorpore a la presente declaración responsable, o la no presentación ante la Administración de la
Generalitat de la declaración responsable, la documentación que sea, si es el caso, requerida para acreditar el
cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del
derecho o la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de estos hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas correspondientes.
PROTECCIÓ DE DADES
PROTECCIÓN DE DATOS

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione
seran tractades per la Generalitat per a procedir a la tramitació de la seua sol·licitud a l'empara de la normativa d'aplicació.
PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione
serán tratados por la Generalitat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la normativa de aplicación.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la
seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció
en l'exercici dels seus drets. Visite el següent enllaç per a més informació:
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdf
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria que
gestione su ayuda, así como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información:
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf

I

ORGANISME
ORGANISMO

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Selecció de Formularis / Selección de Formularios

INSTÀNCIES SEL·LECCIONADES / INSTANCIAS SELECCIONADAS
-SOL·LICITUD DE RENDICIÓ DE COMPTES I DIPÒSIT DE COMPTES ANUALS EN EL REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA - ANNEX I
-CERTIFICACIÓ DE L'ACORD D'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS PER L'ASSEMBLEA GENERAL - ANNEX II
-LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ANY ANTERIOR

