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Plaça de la Vila, 1
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 93 721 68 00

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT
SOL·LICITANT
President/a de l’entitat

DNI / NIE / Pass. / NIF

Nom de l’entitat

NIF Entitat

Núm. Registre Mun. d’entitats

Domicili (via)

Any fundació
Núm.

Municipi

Codi Postal

Nombre associats
Escala

Pis

Porta

Telèfon

REPRESENTANT (Si escau)
DNI / NIE / Pass. / NIF

DADES PER A NOTIFICACIONS
Les persones jurídiques i altres col·lectius establerts a l’article 14 resten obligats a comunicar-se per mitjans electrònics
amb l’Administració, en compliment de la Llei 39/2015.
Per a persones físiques: En cas d’haver autoritzat prèviament a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a notificar
electrònicament qualsevol tràmit o procediments del qual sigui part interessada o implicada, no cal tornar a indicar les dades
per a notificacions.
Marqueu només un canal

Adreça electrònica

Notificació
electrònica

Telèfon mòbil

Correu Postal

Si seleccioneu notificació electrònica rebreu un correu electrònic per accedir a la plataforma de notificació e-Notum, mitjançant la qual,
se us notificarà electrònicament qualsevol acte que es derivi d’aquest tràmit. Una vegada transcorreguts els 10 dies establerts a
l’article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada i, d'acord amb
l’esmentat article, a tots els efectes s'entendrà notificada.

w w w . s a n t q u i r z e v a l l e s . ca t

Nom i cognoms o raó social

NO dono el meu consentiment per consultar les dades necessàries d’altres administracions, admeses al Catàleg de
dades Interoperables, per a la resolució d’aquest tràmit.

IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE
Nom del projecte
Import concedit

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Justificació documental de disposar dels recursos propis o provinents de tercers per portar a terme
l’execució del projecte.
Justificació de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i tributàries amb l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, Hisenda i Seguretat Social.
Cas que la subvenció requereixi reformulació:
Pressupost i cronograma reformulat
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DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARO:
Que accepto la subvenció que m’ha estat concedida mitjançant convocatòria de subvencions a projectes de
cooperació al desenvolupament.
Que em comprometo a complir amb les obligacions que a partir d’aquest moment em corresponen, d’acord
amb la normativa d’aplicació*.
Que em comprometo a presentar la documentació justificativa com a màxim en el termini de tres mesos
després de l’atorgament de la data prevista de finalització del projecte, i presentant la documentació adient
segons el formulari oficial de justificació, per registre electrònic a l'Ajuntament, d’acord amb la normativa
d’aplicació*
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions / Les Bases generals reguladores de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aprovades en sessió plenària de 30 de novembre de 2017 / Les Bases
reguladores per a la concessió d’ajuts a activitats de sensibilització al municipi promogudes per les ONG i entitats solidàries
de Sant Quirze del Vallès / Altra normativa d’aplicació.
Lloc

Data

Signatura

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és responsable del tractament de les dades i
documents facilitats per les persones interessades i les tractarà, seguint la
normativa vigent, pels criteris següents:
Finalitat: registrar sol·licituds per gestionar comunicacions i tràmits administratius
de subvencions de l’àmbit de participació, entitats, cooperació i solidaritat. Les
dades públiques es publicaran a l’apartat web de referència o Portal Municipal de la
Transparència.
Drets: podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades, així
com retirar el consentiment, en qualsevol moment, per registre electrònic al web
municipal: www.santquirzevalles.cat, o a l'Ajuntament (plaça de la Vila, 1, 08192).
Informació addicional: podeu consultar l’apartat web de l’Ajuntament: Seu electrònica > Protecció de dades personals
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