
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS

Dades de l’entitat o de la persona sol·licitant
Nom i cognoms o raó social DNI/NIF

En representació de DNI/NIF

Domicili Població

Adreça electrònica Codi Postal Telèfon mòbil

 No vull rebre notificacions electròniques

Persona de contacte per a la gestió de la subvenció
Nom i cognoms DNI/NIF

Adreça electrònica Telèfon mòbil

Dades del projecte
Nom del projecte o activitat

Dates de l’activitat Nombre de persones a les quals s’adreça

Import total del projecte (€) Import de la subvenció sol·licitada (€) Coeficient de finançament (%)

Resum i objectius del projecte

Data i signatura
Palafrugell, 

                     
                  

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del
tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades

Carrer Cervantes, 16
17200 Palafrugell
972 613 100
www.palafrugell.cat
oac@palafrugell.cat

mailto:oac@palafrugell.cat


Pressupost del projecte o activitat per al qual es demana la subvenció
Relació d’ingressos Import (€)

Finançament propi

Finançament per part de l’Ajuntament de Palafrugell

Total ingressos

Relació de despeses Import (€)

Total despeses

Les entitats i les persones sol·licitants i que signen es comprometen a 
1. Comunicar a l'Ajuntament tots aquells altres ajuts o subvencions que obtinguin per al mateix projecte.
2. Difondre, en el cas de rebre la subvenció, que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament.
3. Conservar els documents justificatius de l'aplicació de la subvenció, en cas de rebre-la.
4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar l'Ajuntament.
5. Lliurar la justificació de la realització del projecte, si obtenen un conveni o bé la subvenció.
6. Reduir l'import a justificar en proporció a l'import atorgat, en el cas que aquest darrer sigui inferior a la

subvenció sol·licitada.
La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació i el coneixement de les bases i la convocatòria corresponent

Aportació de documents d’altres administracions
Els documents que en qualitat d’interessats heu d’aportar en aquest procediment i s’enumeren a continuació, seran
consultats o obtinguts directament per l’Ajuntament sempre i quan no   us hi   opos  eu   marcant la casella que figura més
avall. Si marqueu la casella us correspondrà a vosaltres aportar-los.

• Seguretat Social – Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
• Agència Tributària – Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries

 M’oposo a la consulta de les meves dades i declaro que aportaré jo la informació requerida

Documentació adjunta (segons la convocatòria específica)

Observacions
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