
  Subvencions Activitats Esportives  2020-2022 
 

Annex 2 - Sol·licitud de subvenció 
 
1.- DADES DE L’ENTITAT/ASSOCIACIÓ SOL·LICITANT: 
 
NOM: ___________________________________________________________________________________________ 
 
DOMICILI SOCIAL (carrer, nº, pis, localitat i CP): _________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
DOMICILI NOTIFICACIONS (carrer, nº, pis, localitat i CP): _________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
NIF: ___________________ NÚM. REGISTRE MUNICIPAL: __________ NÚM. REGISTRE GENERALITAT: ________ 
 
ADREÇA ELECTRÒNICA: __________________________________________________________________________ 
 
 
2.- DADES DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA SOL·LICITUD: 
 
NOM I COGNOMS: ________________________________________________________________________________ 
 
DNI (cal adjuntar fotocòpia): __________________ TELÈFONS DE CONTACTE: _______________________________ 
 
DOMICILI (carrer, nº, pis, localitat i CP): ________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
CÀRREG QUE OCUPA A LA JUNTA DIRECTIVA (obligatori pertànyer a la Junta): ______________________________ 
 
 
3.- QUANTITAT TOTAL SOL·LICITADA EN AQUESTA CONVOCATÒRIA 
 
El/La  sotasignat declara que la Junta Directiva, reunida en sessió el dia ___ de/d’ ____________ de 20__,  que com a  
membre d’aquesta, ha estat designat/da i autoritzat/da a realitzar tots els tràmits i gestions que precisin aquest procés de 
sol·licitud de subvenció en nom i representació legal de l’entitat i sol·licita li sigui concedida una subvenció per la 
quantitat de ____________.-  euros per portar a terme les activitats corresponents a l’exercici 20__, d’acord amb el que 
estableix la present convocatòria. 
 
 
 
Santa Coloma de Gramenet, a ___ de/d’ ____________ de 20__ 
 
(signatura de la persona que sol·licita i segell de l’entitat) 
 
 
 
 
 
 
De conformitat amb el principi de transparència recollit a la normativa de protecció de dades , li informem que 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és el responsable del tractament de dades “Activitats esportives”, que té la 
finalitat de gestionar l’oferta esportiva del municipi així com les activitats que es desenvolupin a les instal•lacions 
esportives de la ciutat, tant de forma directa, com a través de concessionaris i empreses. També es gestionaran les 
subvencions a les associacions esportives de la ciutat. Vostè podrà ampliar aquesta informació bàsica, així com exercir 
els seus drets sobre protecció de dades a https://www.gramenet.cat/pd i a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana 
(OIAC), Plaça de la Vila, 1 (truqueu abans al telèfon 934624040). 
 
Autoritzo a l’Ajuntament en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades per a la 
tramesa d’informació general o específica que pugui ser del seu interès. 
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