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Nom del sol·licitant:     DNI / CIF:  

Adreça:    Població:  CP: 

Telèfon:  Fax:    E-mail: www: 

Nom del representant que signa en nom del sol·licitant:   DNI : 

Càrrec:    Telèfon de Contacte:  

Activitat del sol·licitant:      

Projecte concret ( motiu de la sol·licitud ):    

 

 

 

 

 

 
Repercussió a la societat del projecte i nombre de beneficiaris: 

 

 

 
 

 
 

 

Import sol·licitat a subvencionar per la Fundació Guillem Cifre:  

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 
 

A) Memòria de l'activitat a subvencionar detallant: 

• Identificació recursos amb els quals compti la persona o entitat o l’activitat per la qual es demana la 

subvenció, així com els recursos amb què, en el seu cas, hagi comptat en anys anteriors. 

• Pla de la despesa que es pretén realitzar, concretament, al màxim detall, el destí de les quantitats que el 

sol·licitant pugui rebre de la FUNDACIÓ GUILLEM CIFRE. 

• Identificar la situació socio-econòmica del grup social que hagi de ser el beneficiari de l'ajuda.  

• Identificar el nombre aproximat de persones que seran beneficiàries de l'activitat. 

• Identificar les etapes en què es durà a terme el projecte i el temps previst de durada de cada etapa. 

• Fer referència a la repercussió de l’activitat sobre els beneficiaris, la Comunitat, el territori, etc. 

• Altres informacions que es considerin d'interès. 

 

B) Fotocòpia de l'escriptura de constitució, NIF i DNI del  representant.  

C) Declaració d'estar al corrent de les obligacions fiscals i Seguretat Social. 

D) Memòria final d'execució del projecte, en cas d’aprovar-se. 
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En acompliment del Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades Personals, l’informam que les dades de la 

persona que signa el present document, com a representant de l’Entitat/Associació que sol·licita la subvenció a la 

Fundació Guillem Cifre de Colonya, seran tractades per la Fundació Guillem Cifre de Colonya com a responsable del 

seu tractament, amb domicili a la Plaça Major, 7 – 07460 Pollença. Així doncs, l’informam que les dades seran tractades 

amb la finalitat de gestionar i tramitar adequadament la present sol·licitud de subvenció. Les dades no se cediran excepte 

obligació legal.  

Com a titular de les dades, vostè té dret a accedir, actualitzar, rectificar i suprimir les dades, així com a exercir altres 

drets, enviant un escrit dirigit al delegat de Protecció de Dades, a l’adreça, Plaça Major, 7 – 07460 Pollença o a l’adreça 

electrònica dpo_caixa@colonya.es, aportant una còpia del seu D.N.I. Pot consultar informació addicional i detallada 

sobre protecció de dades a la pàgina web www.colonya.com, a l’apartat Política de Privacitat. 

   

   

  

                                                            

       Data:    

     

     
     

SIGNATURA FUNDACIÓ GUILLEM CIFRE DE COLONYA                                                         SIGNATURA SOL.LICITANT 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                 

 

Dades dels signant 

                                                                                                                                                                    Nom: 

                                                                                                                                                                    N.I.F.: 

                                                                                                                                                                    Càrrec: 
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