
Declaració responsable:
La persona sol·licitant en representació de l’entitat o associació, declara que:

          Assumeix el compromís de fer  l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció

          Es compromet a complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa vigent

          No té cap deute amb l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i que ha justificat qualsevol subvenció municipal que    
             li hagi sigut concedida amb anterioritat, un cop exhaurits els terminis

             Que l’entitat o associació a la que represento està inscrita al Registre Municipal d’Entitats i Associacions 
             Ciutadanes (RMEAC).

SOL·LICITUD SUBVENCIONS 

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

DADES PERSONALS
Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport

Nom i cognoms del representant (si s’escau)  DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació

Població Codi postal

Correu electrònic (obligatòri en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon Mòbil

Núm. registre Generalitat

(*)      Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

Autorització:
Per a garantir el seu dret a no aportar documents i evitar-li tràmits addicionals, la Llei de Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques ens permet obtenir directament dades de caràcter tributari i de la seguretat social (article 
28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques), per la qual cosa, 
a aquest efecte,

            Autoritza al fet que s’obtingui les seves dades tributàries relatives a estar al corrent de les obligacions amb la
            Hisenda estatal (AEAT) i la Tresoreria Municipal.
            Autoritza al fet que s’obtingui les seves dades de la Seguretat Social relatius a estar al corrent de les seues
            obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Nom de l’entitat bancària o d’estalvi

Adreça

Població Codi postal

DADES BANCÀRIES

   IBAN Entitat Oficina número           D.C. Compte corrent o llibreta número       



3. Descripció (breu descripció de l'activitat, dels objectius i dels resultats esperats)

Descripció de l'activitat

Descripció dels objectius i dels resultats esperats

4. Altres particularitats (si es sol·licita difusió del projecte per part de la corporació local, element d'especial 
rellevància del projecte que concursa, etc.

2. Identificació projecte:

Activitat proposada

Lloc de realització de l'activitat o servei

Altres entitats col·laboradores en aquest projecte

Data inici      Data de finalització

Foment cultural

Esports

Associacionisme i innovació

Entitats de salut

Entitats socials, de cooperació i igualtat

Entitats educatives

Entitats juvenils

Entitats medi natural

1. Indicar a quina àrea temàtica es convoca:

Sobre el projecte presentat a subvenció



5. Pressupost previst del projecte/activitat (penseu que el total de les despeses ha de ser igual que el total 
d'ingressos)

              Despeses           Ingressos

          Concepte     Import (€)            Concepte     Import (€)

“D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un 
tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que 
esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les 
disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 
conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió 
d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per correu 
convencional a l’adreça següent: plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.”

20210-002 v7 IMP. MUNICIPAL

Palau-solità i Plegamans,  30   de/d’ d   esembre   de 019   Signatura

         Subvenció sol·licitada Ajuntament

                               TOTAL DESPESES                 TOTAL INGRESSOS
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