
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. 

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS VEÏNALS 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’ENTITAT 
Nom i cognoms DNI / NIE 

Domicili  Codi postal  Població  

Telèfon Correu electrònic 

DADES DE L’ENTITAT 
Nom CIF / NIF 

Domicili social    Codi postal 43881    Població    Cunit  

Telèfon Correu electrònic Codi RMECL  

DADES DE LA SUBVENCIÓ QUE ES JUSTIFICA 
Any atorgament 

Convocatòria de subvencions 

Pressupost de l’activitat  Import a justificar  

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 

Cunit,     de/d’  de 202 

 (signatura de la presidència o persona apoderada) 

Activitat realitzada

Memòria de justificació de l'actuació subvencionada (segons model 1)

Memòria econòmica de l'actuació subvencionada (segons model 2) 

Documentació justificativa de despeses originals, fotocòpies compulsades de les factures i rebuts de despeses de 
l'activitat subvencionada (segons model 3) 
Certificació acreditativa de la justificació i d'haver o no sol·licitat o rebut altres subvencions, ajuts o aportacions 
públiques (segons model 4) 
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