
Declarant / Datos identificativos del/a Declarante

* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio

Sol·licitant / Solicitante

Nom de l´entitat * / Nombre de la entidad*

Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electrónico

ANNEX 2 A LA SUBVENCIÓ 
ACTIVITAT PUNTUAL I/O APORTACIÓ 

ECONÒMICA MUNICIPAL
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Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Esplugues de Llobregat,

Segell de l'entitat /  Sello de la entidad

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
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Fax

com a (indiqueu el càrrec que ocupa) / como (indique el cargo que ocupa)

  
El que es declara a efectes de poder formar part dels concursos convocats per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la 
resolució de les sol·licituds de subvenció presentades i/o per a la formalització de la sol·licitud d'aportació econòmica municipal 
(convenis en vigor) / Lo que se declara a efectos de poder formar parte de los concursos convocados por el Ayuntamiento de 
Esplugues de Llobregat para la resolución de las solicitudes de subvención presentadas  y/o para la formalización de la solicitud 
de aportación económica municipal (convenios en vigor) 

Que l'entitat que represento es troba al corrent de pagament de tot tipus d'obligacions fiscals amb l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat / Que la entidad que represento se encuentra al corriente de pago de todo tipo de obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat

Que compleixo tots els requisits exigits per obtenir la subvenció de les Administracions Públiques per a obtenir subvencions 
i que estic facultat per actuar-hi en nom  de l'entitat/ Que cumplo todos los requisitos exigidos para obtener la subvención de las 
Administraciones Públicas para obtener subvenciones y estoy autorizado para actuar en nombre de la entidad

Que l'entitat es compromet a comunicar a l'Ajuntament les subvencions que s'obtinguin d'institucions públiques o privades 
pel desenvolupament d'aquest programa. / Que la entidad se compromete a comunicar al Ayuntamiento las subvenciones que se 
obtengan de instituciones públicas o privadas para el desarrollo de este programa.

DECLARA / DECLARO
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Declarant / Datos identificativos del/a Declarante
* Camps de compliment obligatori 
* Campos de cumplimiento obligatorio
Sol·licitant / Solicitante
ANNEX 2 A LA SUBVENCIÓ
ACTIVITAT PUNTUAL I/O APORTACIÓ
ECONÒMICA MUNICIPAL
Registre d'entrada general
Document Identificatiu * / Documento Identificativo *
Segell de l'entitat /  Sello de la entidad
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 
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El que es declara a efectes de poder formar part dels concursos convocats per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la resolució de les sol·licituds de subvenció presentades i/o per a la formalització de la sol·licitud d'aportació econòmica municipal (convenis en vigor) / Lo que se declara a efectos de poder formar parte de los concursos convocados por el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat para la resolución de las solicitudes de subvención presentadas  y/o para la formalización de la solicitud de aportación económica municipal (convenios en vigor) 
DECLARA / DECLARO
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