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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
 

 

 

ENTITATS VINCULADES A ........................................................  

Convocatòria per  ....................................................................  
 

 

 
1. Dades de l'entitat sol·licitant 

Nom de l'entitat                                                                                                                     NIF 

 
 

Domicili  Codi postal     

 

 
Població         Telèfons 

 

 
Adreça electrònica                                                                                                                  

 
Número al Registre d'Entitats Locals 
 

 

 
2. Dades de la persona representant 

Nom i cognoms NIF 

 
 

Càrrec que ocupa a l’entitat  Telèfons 

 

 
Domicili Codi Postal 

 
 

Població 

 
Adreça electrònica 

 

 

 
3. Import de subvenció  

Import de subvenció sol·licitada:  

 

 

4. Sol·licitud i Declaració 

Qui signa, SOL·LICITA una subvenció per a l'entitat que representa i per l'import fixat anteriorment, 
i DECLARA que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en els documents que s'hi adjunten, els 
quals es relacionen al dors, corresponen a la realitat i es compromet a complir les condicions de la 
subvenció. 

 

Corbera de Llobregat, ______ de/d' ___________________ de 2019  
 
 

Signatura 

 

 

 

 

 

 

AUTORITZO a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat perquè accedeixi 
a les meves dades i els antecedents que constin en fitxers d'altres 
administracions públiques i que calguin per a la tramitació i resolució 
d’aquesta sol·licitud. Així mateix, autoritzo que aquestes dades siguin 
comunicades a les administracions públiques que així ho sol·licitin. 
 

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent: ☐ 
 

Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb aquest 
Ajuntament, de conformitat amb l’article 14 Llei 39/2015 tant les 
persones jurídiques i les entitats sense personalitat, com aquelles 
persones que les representin, estan obligades a relacionar-se 
electrònicament amb l’administració. Les notificacions relacionades 
amb aquesta sol·licitud seran trameses, utilitzant mitjans electrònics a 
través de la plataforma e-NOTUM, accessible des del web municipal 
www.corberadellobregat.cat 
 

http://www.corberadellobregat.cat/


 

 

Documentació que acompanya la sol·licitud de subvenció  
(marqueu els documents aportats) 
 

☐ Doc. 1: Certificat expedit pel secretari/secretària de l’entitat que acrediti la 

representació legal del sol·licitant. 
 

☐ Doc. 2: Declaració responsable del compliment de les obligacions legals, en 

els termes establerts les Bases reguladores per a la concessió de subvencions, 

en règim de concurrència competitiva (Annex 1 de les Bases d’execució del 
pressupost de l’exercici corresponent). 
 

☐ Doc. 3: Fitxa tècnica del projecte que contingui la relació dels diferents 

aspectes gestionats per l’entitat, justificació de la motivació de cadascuna de les 
activitats, objectius interacció amb la tasca del centre o el municipi, valor afegit, 

nombre d’usuaris de cada activitat, etc. 
 La fitxa tècnica es pot substituir per la memòria o projecte 

corresponent acompanyada del pressupost general de l’entitat. 

 
☐ Doc 4: Sol·licitud de transferència bancària. 

 
☐ Qualsevol altre document que l'entitat consideri que afegeix dades per a la 

correcta valoració de la seva sol·licitud (en aquest cas, especificar a continuació): 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Informació important 

  

És obligatori emplenar tots els camps de la sol·licitud. Per què? 
  

Perquè l'article 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques estableix que les sol·licituds que es formulin a l'Administració han 
de contenir les dades que s'assenyalen al formulari. 
  

Quin tractament rebran les vostres dades personals? 
  

  Les dades personals que ens proporcioneu seran incloses en el fitxer informatitzat 

corresponent, amb la finalitat de poder tramitar la vostra sol·licitud.
  

  Qualsevol altre tractament no previst en els indicats fitxers requerirà el vostre consentiment 

inequívoc, llevat de la utilització que pugui fer-ne l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per 
enviar-vos informació oficial o d'interès ciutadà, o qualsevol altre actuació compresa dins 
l'exercici de les funcions de l'Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre 
supòsit previst a la normativa vigent.
  

Quins drets teniu en relació amb les dades que ens heu proporcionat? 
  

  Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació al 

consentiment atorgat, en els termes establerts per la legislació vigent, dirigint-se mitjançant 

instància al responsable d’aquest fitxer: Ajuntament de Corbera de Llobregat/Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania/carrer de La Pau, núm. 4/08757 Corbera de Llobregat

 

 


