
Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de l'Ajuntament de Cambrils amb la  finalitat d'exercir les 
seves competències i funcions conforme als termes establerts a l'article 5 de la  la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre  de protecció de dades de caràcter 
personal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre  General de l'Ajuntament, pl. de l'Ajuntament, 4 – 43850 
Cambrils.

MODEL S-1  

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I INICIATIVES EN MATÈRIA 
DE SALUT I IGUALTAT DONA/HOME DURANT  l'ANY 2015

Dades de l'/la interessat/da :

En/Na:                                                                                                                                                                DNI/NIE:        

com a (indicar càrrec):        

de l'Entitat/Associació:        NIF:        

Codi postal:                 Població:                                Telèfon

e-mail:         Fax:      

i inscrit al Registre Municipal d'Entitats i Associacions de l'Ajuntament de Cambrils amb núm.                                    i al Registre 

d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm.  

 EXPOSA:  

Que per tal de portar a terme l'activitat l'entitat/associació sol·licita un total de                                     euros.  

DECLARA: 
1. Que la seva entitat prohibeix la discriminació per raó de sexe i que compleix amb les obligacions 
establertes per la legislació específica vigent d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.  

2. Indicació del número de socis/es i/o usuaris/es de l'entitat/associació*: 
Que el total de sòcies/usuaries de la nostra entitat/associació és de                                       dones  
  
 Que el total de socis/usuaris de la nostra entitat/associació és de                           homes. 
  
*(En aplicació de la L.O 3/2007, de 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes i la r esolució ASC/ 437/2007, de 5 de febrer, per la  qual es 
dóna publicitat a l'acord de govern de 14 de març de 2006, relatiu a la producció i el desenvolupament d'estadístiques  
desagregades per sexes). 

3. Que l'entitat/associació no té cap deute amb l' Ajuntament. 
 
Així mateix declara, sota la seva responsabilitat, la certesa de les dades consignades i de les que 
s'acompanyen en la documentació adjunta.  

4. EM COMPROMETO A ACCEPTAR L'AJUT CONCEDIT (Íntegre i/o parcial), EN EL CAS DE QUE 
AQUEST EM SIGUI ATORGAT :              

1

   Adreça: 

5.  Autoritzo a que l'Ajuntament comprovi de forma electrònica que l'entitat/associació està al corrent de les obligacions 
tributàries amb l'ens local, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social:  
   
                          SI NO

SI NO



Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de l'Ajuntament de Cambrils amb la 
finalitat d'exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a l'article 5 de la  la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre 
de protecció de dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre 
General de l'Ajuntament, pl. de l'Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils.

6. DECLARA:  

Que per a l'activitat        

desenvolupada en les dates        

Entitat/s a la que s'ha 
sol·licitat 
(Ens local, Diputació, Consell Comarcal,  
Generalitat de Catalunya, altres  
organismes públics i/o privats,  
especificant el departament al que s'ha 
sol·licitat) 

Activitat per a la que s'ha sol·licitat 
Import 

sol·licitat 

S'adjunta la següent documentació: 
  

Programa de l'activitat   

Pressupost de l'activitat amb la indicació del seu finançament.  

Còpia dels estatuts de l'entitat/associació *1 

Fotocòpia del NIF de l'entitat/associació*1

1*No cal presentar la documentació que ja estigui a disposició del Departament de  Polítiques d'Igualtat i Salut, sempre que no hagin  
transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació, que no hi hagi cap modificació, i que hagi estat admesa com a vàlida. En 
aquest supòsit, l´entitat/associació sol.licitant ha d´especificar per escrit l´any en que va ser presentada.

Sol.licitud de transferència bancària  per a pagaments de la Tresoreria de l'Ajuntament de Cambrils a  
creditors/es*2(ModelS-2) 
2* Només cal omplir aquest formulari si es presenta sol·licitud de subvenció per primera vegada o si hi ha hagut alguna modificació 
del número de compte. 

L'entitat/associació sol·licitant DECLARA que no aporta la còpia dels estatuts i del NIF de l´entitat/associació
ja que aquests documents estan a disposició del Departament de Polítiques d'Igualtat i Salut de 
l'Ajuntament de Cambrils. Aquests documents varen ser entregats l'any                        no havent-se 
produït modificacions. 

Cambrils,  

(signatura) 

Registre d'entrada 

No ha sol.licitat subvenció a cap altra administració/ens.
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Ha sol·licitat per aquesta mateixa activitat subvenció a les següents administracions o ens públics o 
privats, nacionals o internacionals:


Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de l'Ajuntament de Cambrils amb la  finalitat d'exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a l'article 5 de la  la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre  de protecció de dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre  General de l'Ajuntament, pl. de l'Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils.

  MODEL S-1   
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I INICIATIVES EN MATÈRIADE SALUT I IGUALTAT DONA/HOME DURANT  l'ANY 2015
Dades de l'/la interessat/da :
En/Na:                                                                                                                                                                DNI/NIE:        

  com a (indicar càrrec):          

  de l'Entitat/Associació:         
NIF:        
Codi postal:                                         Població:                                                        Telèfon

  e-mail:          
 Fax:        
i inscrit al Registre Municipal d'Entitats i Associacions de l'Ajuntament de Cambrils amb núm.                                    i al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 
         
EXPOSA:  
Que per tal de portar a terme l'activitat l'entitat/associació sol·licita un total de                                     euros.  
DECLARA: 
1. Que la seva entitat prohibeix la discriminació per raó de sexe i que compleix amb les obligacionsestablertes per la legislació específica vigent d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.  
2. Indicació del número de socis/es i/o usuaris/es de l'entitat/associació*:
Que el total de sòcies/usuaries de la nostra entitat/associació és de                                       dones 
 
 Que el total de socis/usuaris de la nostra entitat/associació és de                           homes.
 
*(En aplicació de la L.O 3/2007, de 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes i la r esolució ASC/ 437/2007, de 5 de febrer, per la  qual es dóna publicitat a l'acord de govern de 14 de març de 2006, relatiu a la producció i el desenvolupament d'estadístiques  
desagregades per sexes). 
3. Que l'entitat/associació no té cap deute amb l' Ajuntament.    Així mateix declara, sota la seva responsabilitat, la certesa de les dades consignades i de les que s'acompanyen en la documentació adjunta.  
4. EM COMPROMETO A ACCEPTAR L'AJUT CONCEDIT (Íntegre i/o parcial), EN EL CAS DE QUEAQUEST EM SIGUI ATORGAT :              
1
5.  Autoritzo a que l'Ajuntament comprovi de forma electrònica que l'entitat/associació està al corrent de les obligacions
tributàries amb l'ens local, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social:             
  
                                                                  
Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de l'Ajuntament de Cambrils amb la  finalitat d'exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a l'article 5 de la  la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre  de protecció de dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre  General de l'Ajuntament, pl. de l'Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils.
6. DECLARA:  

  Que per a l'activitat         
desenvolupada en les dates        
Entitat/s a la que s'hasol·licitat 
(Ens local, Diputació, Consell Comarcal,  Generalitat de Catalunya, altres  organismes públics i/o privats,  especificant el departament al que s'ha 
sol·licitat) 
Activitat per a la que s'ha sol·licitat 
Import 
sol·licitat 
S'adjunta la següent documentació:  

    Programa de l'activitat    

    Pressupost de l'activitat amb la indicació del seu finançament.   
Còpia dels estatuts de l'entitat/associació *1 
Fotocòpia del NIF de l'entitat/associació*1
1*No cal presentar la documentació que ja estigui a disposició del Departament de  Polítiques d'Igualtat i Salut, sempre que no hagin  transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació, que no hi hagi cap modificació, i que hagi estat admesa com a vàlida. En aquest supòsit, l´entitat/associació sol.licitant ha d´especificar per escrit l´any en que va ser presentada.

    Sol.licitud de transferència bancària  per a pagaments de la Tresoreria de l'Ajuntament de Cambrils a   
creditors/es*2(ModelS-2)2* Només cal omplir aquest formulari si es presenta sol·licitud de subvenció per primera vegada o si hi ha hagut alguna modificació del número de compte. 
L'entitat/associació sol·licitant DECLARA que no aporta la còpia dels estatuts i del NIF de l´entitat/associació
ja que aquests documents estan a disposició del Departament de Polítiques d'Igualtat i Salut del'Ajuntament de Cambrils. Aquests documents varen ser entregats l'any                        no havent-seproduït modificacions. 
Cambrils,  
(signatura) 
Registre d'entrada 
No ha sol.licitat subvenció a cap altra administració/ens.
2
Ha sol·licitat per aquesta mateixa activitat subvenció a les següents administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals:
	CampoTexto1: 
	CampoTexto3: 
	CasillaVerificación3: 0
	CasillaVerificación4: 0
	CasillaVerificación5: 0
	CasillaVerificación6: 0
	CasillaVerificación1: 0
	CampoFechaHora1: 
	CampoTexto2: 



