FORMULARI DE SOL·LICITUD
Convocatòria any 2021
MODALITAT DE LA SUBVENCIÓ:
 EDUCACIÓ
 CULTURA
 ESPORTS:
 CONVOCATÒRIA 1
 CONVOCATÒRIA 2
1. DADES DEL SOL·LICITANT:
Nom i cognoms
(persona física o representant
de l’entitat sol·licitant):
NIF:
Adreça :
CP:
Telèfon
Correu electrònic:
2. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Nom de l’entitat
(persona jurídica):
NIF de l’entitat
Adreça :
CP:
Telèfon:
Correu electrònic:
Web:
Adreça per notificacions :
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem el següent:
Responsable del tractament:
Correu electrònic: dpd.ajartes@diba.cat
Adreça de contacte: DSTSC-SAMSE. Recinte Mundet-Migjorn. Bloc B (2a planta). Pg. Vall d'Hebron, 171 (08035 Barcelona) Telèfon: 934726500
Finalitat del tractament: prestació del servei: per l’atorgament de SUBVENCIONS (AJUNTAMENT D'ARTÉS)
Legitimació: el tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l'Ajuntament d'Artés (article 6 RGPD)
Persones destinatàries: les vostres dades no se serviran a tercers, excepte obligació legal
Dades de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la
seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd.ajartes@diba.cat (articles 15 a 22 RGPD)
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a https://www.artes.cat/proteccio-de-dadespersonals
CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES
Amb la signatura del present document presto el meu consentiment exprés perquè les meves dades puguin ser tractades per la finalitat esmentada.
D'acord amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades que es
contenen en aquest imprès, s'incorporen als fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Artés. Les dades seran utilitzades per a la gestió
d'aquest Ajuntament i només seran cedides a les administracions públiques, persones o entitats que, de conformitat amb les disposicions vigents, 1
hagin de tenir-ne coneixement per a la resolució d'aquest assumpte.

3. DADES BÀSIQUES DELS PROJECTES (MÀXIM TRES) :
Nom del projecte:
Lloc de realització:

Data d’inici:
Data finalització:

PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE:
IMPORT TOTAL SOL·LICITAT (SUBVENCIÓ AJUNTAMENT):

Nom del projecte:
Lloc de realització:
PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE:

Data d’inici:
Data finalització:

IMPORT TOTAL SOL·LICITAT (SUBVENCIÓ AJUNTAMENT):

Nom del projecte:
Lloc de realització:
PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE:

Data d’inici:
Data finalització:

IMPORT TOTAL SOL·LICITAT (SUBVENCIÓ AJUNTAMENT):
4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A LA SOL·LICITUD
 Certificat on constin relacionades amb càrrecs, noms, cognoms i DNI les persones que
formen l’actual junta
 FORMULARI del PROJECTE pel qual se sol·licita subvenció (COM A MÀXIM 3
PROJECTES)
 PRESSUPOST DELS PROJECTES PELS QUALS ES DEMANA SUBVENCIÓ (Només
s’haurà d’emplenar la part corresponent al pressupost, tenint en compte que aquest imprès
s’haurà de tornar a presentar en el moment de la justificació amb la corresponent liquidació
del projecte)

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem el següent:
Responsable del tractament:
Correu electrònic: dpd.ajartes@diba.cat
Adreça de contacte: DSTSC-SAMSE. Recinte Mundet-Migjorn. Bloc B (2a planta). Pg. Vall d'Hebron, 171 (08035 Barcelona) Telèfon: 934726500
Finalitat del tractament: prestació del servei: per l’atorgament de SUBVENCIONS (AJUNTAMENT D'ARTÉS)
Legitimació: el tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l'Ajuntament d'Artés (article 6 RGPD)
Persones destinatàries: les vostres dades no se serviran a tercers, excepte obligació legal
Dades de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la
seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd.ajartes@diba.cat (articles 15 a 22 RGPD)
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a https://www.artes.cat/proteccio-de-dadespersonals
CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES
Amb la signatura del present document presto el meu consentiment exprés perquè les meves dades puguin ser tractades per la finalitat esmentada.
D'acord amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades que es
contenen en aquest imprès, s'incorporen als fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Artés. Les dades seran utilitzades per a la gestió
d'aquest Ajuntament i només seran cedides a les administracions públiques, persones o entitats que, de conformitat amb les disposicions vigents, 2
hagin de tenir-ne coneixement per a la resolució d'aquest assumpte.

5. DECLARACIÓ DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms del representant
legal de l’entitat
DNI/NIE número:
Càrrec que ocupa a l’entitat
La persona que actua en nom i representació de l’entitat declara (marqueu les caselles que
corresponguin) :
 Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga
l’Ajuntament d’Artés i tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per sol·licitar i atorgar
aquestes subvencions.
 Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i als documents adjunts, son certes.
 Que està obligat a aportar qualsevol documentació complementària que li requereixi aquest
Ajuntament, i a comunicar els canvis que es puguin produir en la documentació aportada.
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ
D'acord amb el que disposa l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l'òrgan gestor del procediment podrà ser
autoritzat per a obtenir directament les dades d'identitat de la persona sol·licitant, així com les
dades d'estar al corrent dels pagaments amb les administracions tributaries, de la seguretat
social i entitats locals.
Marcar amb una creu:
SÍ

Autoritzo a l'obtenció de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb les
entitats locals.
Autoritzo a l'obtenció de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb
l'Agència Tributària estatal i autonòmica.
Autoritzo a l'obtenció de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb la
Tresoreria de la Seguretat Social.

Mitjançant aquest imprès AUTORITZEM a la consulta de la documentació
detallada en l’apartat anterior i DEMANEM que s’incloguin les dades a la
nostra sol·licitud de subvencions per a les entitats 2021.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem el següent:
Responsable del tractament:
Correu electrònic: dpd.ajartes@diba.cat
Adreça de contacte: DSTSC-SAMSE. Recinte Mundet-Migjorn. Bloc B (2a planta). Pg. Vall d'Hebron, 171 (08035 Barcelona) Telèfon: 934726500
Finalitat del tractament: prestació del servei: per l’atorgament de SUBVENCIONS (AJUNTAMENT D'ARTÉS)
Legitimació: el tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l'Ajuntament d'Artés (article 6 RGPD)
Persones destinatàries: les vostres dades no se serviran a tercers, excepte obligació legal
Dades de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la
seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd.ajartes@diba.cat (articles 15 a 22 RGPD)
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a https://www.artes.cat/proteccio-de-dadespersonals
CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES
Amb la signatura del present document presto el meu consentiment exprés perquè les meves dades puguin ser tractades per la finalitat esmentada.
D'acord amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades que es
contenen en aquest imprès, s'incorporen als fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Artés. Les dades seran utilitzades per a la gestió
d'aquest Ajuntament i només seran cedides a les administracions públiques, persones o entitats que, de conformitat amb les disposicions vigents, 3
hagin de tenir-ne coneixement per a la resolució d'aquest assumpte.

6. DADES BANCÀRIES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
IBAN – CODI ENTITAT – CODI OFICINA – DC – NÚMERO

Artés
Signatura del representant legal

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem el següent:
Responsable del tractament:
Correu electrònic: dpd.ajartes@diba.cat
Adreça de contacte: DSTSC-SAMSE. Recinte Mundet-Migjorn. Bloc B (2a planta). Pg. Vall d'Hebron, 171 (08035 Barcelona) Telèfon: 934726500
Finalitat del tractament: prestació del servei: per l’atorgament de SUBVENCIONS (AJUNTAMENT D'ARTÉS)
Legitimació: el tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l'Ajuntament d'Artés (article 6 RGPD)
Persones destinatàries: les vostres dades no se serviran a tercers, excepte obligació legal
Dades de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la
seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd.ajartes@diba.cat (articles 15 a 22 RGPD)
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a https://www.artes.cat/proteccio-de-dadespersonals
CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES
Amb la signatura del present document presto el meu consentiment exprés perquè les meves dades puguin ser tractades per la finalitat esmentada.
D'acord amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades que es
contenen en aquest imprès, s'incorporen als fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Artés. Les dades seran utilitzades per a la gestió
d'aquest Ajuntament i només seran cedides a les administracions públiques, persones o entitats que, de conformitat amb les disposicions vigents, 4
hagin de tenir-ne coneixement per a la resolució d'aquest assumpte.

