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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES/ACTIVITATS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL 

1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 
Nom de l’entitat o grup  
Domicili   CIF  
Localitat  CP  
Telèfon  Mòbil  
Correu electrònic  Fax  
2. DADES DEL REPRESENTANT O PERSONA QUE ACTUA EN NOM DE L’ENTITAT O GRUP 
Nom i cognoms  DNI  
Càrrec   
Telèfon  Correu electrònic  
3. DADES DE LA SUBVENCIÓ 
Codi de la convocatòria  Regidoria  
Títol del projecte/activitat  
Adjunto la documentació següent (marqueu el que correspongui): 

 CIF sol·licitant     

 DNI representant 

 Certificat del secretari o representant (ANNEX 1) 

 Declaració responsable de reunir els requisits legals per  ser-ne  beneficiari o beneficiària (ANNEX 2) 

 Memòria del projecte/activitat per a la qual es demana la subvenció (ANNEX 3) 

 Pressupost del projecte/activitat (ANNEX 4) 

Altres (cal indicar-ho):  

 .............. 

 
Lliçà d’Amunt, ............. de  .................................... de 20 ....... 
 

Signatura del representant 

 

 

Segell de l’entitat 

 
4. DADES BANCÀRIES PER EFECTUAR L’INGRÉS DE LA SUBVENCIÓ: 
 

Denominació entitat Adreça CP Població 
    

Codi IBAN 
                        

Codi SWIFT BIC 
            

 
Conformitat de l’entitat bancària, conforme les dades coincideixen amb les que consten en aquesta oficina: 

Signatura del director 

 

 

Segell de l’entitat 

 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les seves dades seran incorporades al fitxer del Registre 
d’entrada i sortida de documents de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud. Les seves dades personals també seran objecte de tractament per la 
regidoria a qui correspon la gestió de la subvenció, amb les mateixes garanties esmentades per al seu tractament en el Registre i d’acord amb la Política de Protecció de Dades de 
l’Ajuntament.  Les seves dades no seran cedides  a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic ajuntament@llicamunt.cat o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (c. d’Anselm Clavé, 73, 08186, 
Lliçà d’Amunt). 
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