
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A PROJECTES I ACTIVITATS 
D'INTERÈS PÚBLIC D'ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

SOL·LICITO

L'atorgament de subvenció per a projectes i activitats d'interès públics en relació al següent projecte:

DADES BANCÀRIES

En cas que sigui la primera vegada que es presenta sol·licitud o si s'ha canviat el número des de la sol·licitud anterior, s'ha de fer constar el
número de compte corrent:

El titular del compte corrent ha de ser l'entitat o persona física sol·licitant de la subvenció, per tal de poder fer efectiu l'import atorgat

DECLARACIÓ RESPONSABLE

DECLARO sota la meva responsabilitat com a persona sol·licitant o en nom de l'entitat a la que represento, que:

- Compleixo i accepto tots els requisits exigits a la convocatòria de sol·licituds de subvencions per a projectes i activitats d'interès públic que
atorga l'Ajuntament de Montornès del Vallès
- No em trobo en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article

Nom i cognoms DNI/NIE

Nom Entitat o Associació

Domicili

Localitat CP

Correu electrònic Telèfon

Domicili

Localitat CP

Correu electrònic Telèfon

CIF/NIF

Número RMEAC

Nom del projecte o activitats

Import sol.licitat

Nom del titular

Nom de l'entitat Codi BIC

IBAN Entitat Oficina DC Núm. del compte

Telèfon mòbil

Annex 1



13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- No em trobo en cap supòsit de reintegrament que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- No he obtingut altres subvencions per a la mateixa finalitat o les que he obtingut són compatibles amb la que es demana en aquesta
sol·licitud i em comprometo a comunicar les que pugui obtenir en el futur
- Estic al corrent de les meves obligacions tributàries i de la Seguretat Social
- Disposo de la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, acreditativa de que les persones que exerceixen funcions en
contacte habitual amb menors, no han estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (només
en cas d'entitats que disposen de personal en contacte amb menors)

AUTORITZACIÓ
Autoritzo l'Ajuntament de Montornès del Vallès a realitzar la consulta de dades a la Tresoreria General de la Seguretat i a l'Agència Tributària
per tal de comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social de la persona o entitat sol·licitant. Així com a realitzar la
consulta de les dades d'identitat, a la DGP, i de totes aquelles que han estat declarades en aquesta sol·licitud, que podrà ser requerida la
seva acreditació per part del departament responsable en qualsevol moment del procediment.

No autoritzo a la consulta de dades per a la resolució d'aquesta sol·licitud i per tant aporto l'original i fotocòpia de la documentació

corresponent.

DOCUMENTACIÓ APORTADA

Memòria del projecte o activitats a subvencionar

Còpia de la pòlissa i del rebut de l'assegurança de responsabilitat civil corresponent, si s'escau

Els  documents  aportats  electrònicament  es  presentaran en format  pdf  en  un pendrive,  amb el  títol  de cada fitxer  que identifiqui  cada
document presentat.

NOTIFICACIONS
Les persones jurídiques i  entitats sense personalitat  jurídica seran notificades electrònicament, a tal efecte han de fer constar  el correu
electrònic i el  telèfon mòbil. Les persones físiques sol·licitants han de marcar l'opció de notificació electrònica per tal d'optar per aquest
sistema (article 14.2 i 41 de la Llei 39/2015)

L'adreça electrònica servirà per enviar-vos un avís de notificació electrònica. El correu d'avís només tindrà efectes informatius i que si no el
rebeu, no impedirà que es consideri feta la notificació. Transcorreguts 10 dies naturals l'acte es donarà per notificat. Per a més informació
accediu a https://www.montornes.cat/seu_electronica/informacio-municipal/notificacions-i-altres-comunicacions-electroniques 

Si a més d'aquest avís, voleu rebre un SMS al vostre telèfon mòbil, especifiqueu el número  

Montornès del Vallès,  de / d'  de 

(Signatura)

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

Responsable del tractament Ajuntament de Montornès del Vallès
Avda. De la Llibertat, 2. 08170-Montornès del Vallès. Telèfon 935721170
Delegat de Protecció de Dades (DPD): Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic –
DPD Ens Locals. dpd.ajmontornes@diba.cat

Àmbit del tractament Serveis Socials

Vull rebre notificacions electròniques relaciones amb aquesta sol.licitud

https://www.montornes.cat/seu_electronica/informacio-municipal/notificacions-i-altres-comunicacions-electroniques
mailto:dpd.ajmontornes@diba.cat


Base jurídica Consentiment pel tractament de les seves dades personals,  d’acord amb l’article 6.1.a)
RGPD.

La  presentació  d'aquesta  sol·licitud  suposarà  que  la  persona  sol.licitant  dona  el  seu
consentiment  pel  tractament  de  les  seves  dades  amb la  finalitat  de  gestionar  la  seva
sol·licitud. En qualsevol moment la persona sol.licitant podrà revocar aquest consentiment.

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Finalitat del tractament Gestió d’ajudes, subvencions i beques 

Comunicació de les vostres dades a 
tercers

Les vostres dades es cediran a l’entitat bancària

Transferències internacionals de les 
vostres dades

No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals

Termini previst de conservació de les 
dades

Les  dades  s’eliminaran  en  els  terminis  previstos  a  les  taules  d’avaluació  documental,
aprovades  per  la  Comissió  nacional  d’accés,  avaluació  i  tria  documental  i  segons  la
normativa aplicable

Exercici de drets Podreu exercitar els drets de ser informat,  d'accés, de rectificació, de supressió (dret a
l'oblit)  ,  d'oposició i a la limitació del tractament com s’indica a  Política de Protecció de
dades personals de l'Ajuntament de Montornès del Vallès
Per  exercitar  els  drets  haureu  de  presentar  la  instància  específica  per  cadascun  dels
supòsit o be la instància genèrica, per mitjà de la seu electrònica  o presencialment o per
correu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i caldrà que acrediteu la vostra identitat.
Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una
reclamació davant l' Autoritat catalana de protecció de dades 

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/pagina-tramits
http://www.montornes.cat/utilitats/proteccio-de-dades-personals
http://www.montornes.cat/utilitats/proteccio-de-dades-personals
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