
 

  

  

 
 

INSTÀNCIA SOLꞏLICITUD DE SUBVENCIÓ / CONVOCATÒRIA 2020 
   

1. DADES DE LA SUBVENCIÓ  

Regidoria   
  
  

Projectes solꞏlicitats   
(llistar els projectes pels que es demana subvenció)  

 

Import total solꞏlicitat 
(sumar les quantitats de subvencions de tots els  
projectes)  

  

2. DADES DEL SOLꞏLICITANT  

Nom  o  raó  
social associació  

  

Domicili    
  
  

CIF/NIF  
  

Nucli / Municipi      CP     

Nom del representant         

Càrrec o representació      NIF     

Telèfon   
  
  

Fax  
  

Correu electrònic         

3. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA  

DNI del/de la representant legal (còpia digitalitzada)  

Número d’identificació fiscal de l’entitat peticionària (còpia digitalitzada 

Escriptura de constitució i Estatuts. (còpia digitalitzada 

Memòria de l‘activitat per la qual es demana la subvenció (Annex 1 

Pressupost de l’activitat (Annex 2 

Declaració responsable (Annex 3 

Dades bancàries per efectuar l’ingrés de la subvenció 

Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (còpia 
digitalitzada 

Altra documentació exigida a la convocatòria:  
L’interessat declara que no aporta els documents requerits, perquè es troben 
actualitzats   al Registre d’entitats municipals de l’Ajuntament d’Olèrdola 

 



 

 

A                                 , a                de                                  de 20    

Signatura del solꞏlicitant o representant legal i segell   

  

  

  

  

 
 
Les dades personals seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament d’Olèrdola, per a la finalitat indicada, 
el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 
protecció de dades de caràcter personal. Accepta expressament, via correu postal o electrònic, 
SMS/IM o Xarxa social rebre informació de l’Ajuntament d’Olèrdola relativa a les funcions que li són 
pròpies. Si no ho accepta marqui la següent casella..  
  
Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelꞏlació i oposició, en els termes establerts en 
la legislació vigent, dirigint-se a l’OAC,  l’Avinguda Catalunya, 12 d’Olèrdola. 
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