
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. 

MODEL 2: MEMÒRIA ECONÒMICA DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIONADA 

DADES GENERALS 

DESPESES 

CONCEPTES DESPESA PRESSUPOSTADA DESPESA  REALITZADA 
Material fungible 

Material inventariable  

Lloguer material 

Serveis professionals  

Actuacions, grups, etc.  

Assegurances 

Publicitat i propaganda 

Obsequis, premis 

Altres (especificar) 

TOTAL DESPESES REALS REALITZADES: 

INGRESSOS 

CONCEPTES INGRÉS PRESSUPOSTAT INGRÉS REALITZAT 
Recursos propis (quotes persones 
sòcies, entrades, venda productes o 
serveis ...) 

Subvenció de l’Ajuntament de Cunit 

Altres subvencions públiques 
(Generalitat, Diputació...) 

Patrocinadors privats ( bancs o caixes, 
empreses...) 

Altres ingressos (rifes, loteries,...) 

TOTAL INGRESSOS REALS 
OBTINGUTS: 

RESULTAT ECONÒMIC DEL PROJECTE/ACTIVITAT 
DIFERÈNCIA entre INGRESSOS i DESPESES: 

Cunit,     de/d'  de 2022 

Projecte o activitat subvencionada 

Nom entitat 
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