
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que l’Ajuntament de Cunit tractarà les dades facilitades en aquest formulari per 
contactar-lo i gestionar-li correctament el servei que sol·licita. Se l’informa, també, que no es cediran les seves dades a tercers, excepte per obligació legal o per donar 
compliment al servei sol·licitat. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, dirigint-se a les instal·lacions de l’Ajuntament 
de Cunit, C/ Major, 12. 43881 (Tarragona); o bé per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

ANNEX 1 - SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ASSOCIACIONS VEÏNALS 
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’ENTITAT 

Nom i cognoms  DNI / NIE 

 Domicili 

 Municipi   Codi Postal 

 Telèfon  Adreça electrònica 

DADES DE L’ENTITAT 

 Nom  CIF/NIF  

 Domicili social  Codi Postal  Població  

 Tel.     Correu-e  Codi RMECL 

 Projecte/s o activitat/s per la/les que se sol·licita la subvenció:  

IMPORT SOL·LICITAT:   Compte bancari entitat  

ADREÇA ELECTRÒNICA A EFECTES DE COMUNICACIONS/NOTIFICACIONS 

DECLARO en nom de l’entitat que represento i sota la meva responsabilitat: 

1. Que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud i els documents que l’acompanyen són certes
2. Que l’entitat està interessada en accedir a una subvenció per l’import i amb la/les finalitat/s indicada/des.
3. L’acceptació  íntegra del contingut de les bases reguladors específiques per a la sol·licitud de subvencions  i de l’Ordenança

general de subvencions.

CONSULTA DE DADES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
 Autoritzo a l’Ajuntament de Cunit a efectuar consulta de les dades i antecedents que constin en fitxers d’altres Administracions  
 Públiques per tal de comprovar que es compleixen les  condicions requerides per a accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud i per 
 revisar- les fins a l’extinció de la seva vigència. 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR 

Fotocòpia del DNI/NIE de la persona que signa la instància 

Fotocòpia del NIF de l’entitat (L’ajuntament l’aportarà d’ofici) 

Acreditació de la inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat (L’ajuntament la comprovarà d’ofici) 

Certificat acreditatiu dels poders de la representació legal de l’entitat (segons model 1)  

Declaració jurada compliment de les obligacions tributàries i d’altres requisits exigits obtenir la condició de beneficiari (segons model 2)  

Memòria de l’actuació detallada (segons model 3) 

Declaració responsable característiques de l’entitat, canals de comunicació, informació i participació amb el veïnat (segons model 4) 

Fotocòpia  del resum de la pòlissa de responsabilitat civil vigent  

Acreditació compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. En el cas que estigui obligat a tributar a Hisenda i a cotitzar a  la Seguretat 
Social, cal aportar la documentació que s’especifica en el model 2 

Acreditació de les dades per a la transferència bancaria de la subvenció concedida  (segons model 5)  

 En cas que no ho autoritzeu, marqueu la casella 

Cunit, de/d' de 2022
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