
ACCEPTACIÓ O DESISTIMENT DE LA PROPOSTA DE SUBVENCIÓ EN MATÈRIA ESPORTIVA ANY 2021 

Entitat Esportiva / Esportista Individual 

DNI/NIF/CIF: 

President/a - Representant 

DNI/NIF: 

  Aporta autorització             Declara responsablement que disposa d’autorització/ns 

  Sol·licitant    Representant 

CP: 

Telèfon mòbil: 

Dades per a notificacions  

Adreça:     

Municipi:     

Telèfon fix:     

Adreça electrònica:     

Acceptació o desistiment 1: 

Assabentat/ada de l'import de la subvenció atorgada: 

coPrograma de l’activitat subvencionada             Pressupost 2 Import de la Subvenció2 Acceptació o desistiment3 

1. L’entitat/interessat/da justificarà la totalitat de les despeses mitjançant compte justificatiu simplificat utilitzant els models d’impresos del departament d’esports de 
l’Ajuntament de Cambrils. 

2. El pressupost i l’import de la subvenció han de coincidir amb els imports que consten a la sol·licitud de l'entitat i a la proposta de resolució d'atorgament.

3. En cas que no marqueu cap opció, s’entendrà que accepteu la subvenció proposada per a aquella activitat/programa. 

  No autoritzo l’Ajuntament a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les dades disponibles
 

    en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a
 

        la resolució d'aquesta tramitació. 

PROTECCIÓ DE DADES: 
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels 
tractaments titularitat de AJUNTAMENT DE CAMBRILS .  Atenent al principi de transparència el RAT (Registre d’activitats de l’Ajuntament de Cambrils, 
està publicat al Portal de Transparència de la web www.cambrils.cat 
Responsable AJUNTAMENT DE CAMBRILS 
Finalitat Recollida de les dades per l’atorgament de subvencions. 

Legitimació De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, la execució d’un contracte o 
interès legítim i del consentiment de l’interessat. 

Destinataris Es preveu com a destinataris de les cessions els ENS municipals, altres organismes per previsió legal  o pel previ 
consentiment de la persona interessada. 

Drets Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un 
escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Plaça del Ajuntament , 4 - 43850 CAMBRILS o bé enviant-
ho per correu electrònic a dpd@cambrils.cat. 

Informació addicional Pot consultat la + info addicional a la nostra pàgina web: www.cambrils.cat 

Cambrils      de/d’        de 20 

Signatura electrònica de la persona interessat/da  Signatura electrònica de la persona representant 

      La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats. 

             Sr/a. Alcalde/essa-president/a de l’Ajuntament de Cambrils

Nom i cognoms:  

Nom de l'entitat / Interessat/da:  
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