SOL·LICITUD DE RENDICIÓ DE COMPTES I DIPÒSIT DE COMPTES ANUALS
EN EL REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
SOLICITUD DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DEPÓSITO DE LAS CUENTAS
ANUALES EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

ANNEX
ANEXO
I

Sr./Sra. , ________________________________________________ com a secretari / a de la Federació de ______________________________
de la Comunitat Valenciana, amb CIF_________________ i domicili___________________________ en la població de______________, i
codi postal____________.

D./Dña. ,________________________________________________ como secretario/a de la Federación de ______________________________
de la Comunitat Valenciana, con CIF_________________ y domicilio___________________________ en la población de______________ , y
código postal____________ .

Rendeix els comptes anuals a la D.G. d'Esports corresponents a l'exercici de _______________i sol·licita el seu dipòsit, al Registre d'Entitats
Esportives de la Comunitat Valenciana, en compliment del que disposen els articles 71 i 72 del Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel
qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana, amb la següent documentació:
Rinde las cuentas anuales a la D.G. de Deportes correspondientes al ejercicio de _______________y solicita su depósito, en el Registro de
Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 71 y 72 del Decreto 2/2018, de 12 de enero,
del Consell, por el que se regulan las entidades deportivas de la Comunitat Valenciana , con la siguiente documentación:
Aquesta sol·licitud de dipòsit (annex I) *.
La presente solicitud de depósito (anexo I)*.
Certificació d'aprovació dels comptes (annex II) *.
Certificación de aprobación de las cuentas (anexo II)*.
Comptes anuals de la federació: balanç, pèrdues i guanys i memòria econòmica *.
Cuentas anuales de la federación: balance, pérdidas y ganancias y memoria económica*.
Memòria esportiva de l'exercici anterior.
Memoria deportiva del ejercicio anterior.
Liquidació del pressupost de l'exercici anterior (full de càlcul) *.
Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior (hoja de cálculo)*.
Pressupost de l'exercici actual *.
Presupuesto del ejercicio actual*.
Si és el cas, informe de l'auditoria dels comptes anuals
En su caso, informe de la auditoria de las cuentas anuales
(*) Documents signats digitalment
(*) Documentos firmados digitalmente

d

de

Firma:
El/La president/a / El/La presidente/a

El/La secretari/ària / tresorer/a
El/La secretario/a / tesorero/a

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb
el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
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