
         TD18.256 – MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓ 

 

 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓ 
 

  Nom de l’entitat:  CIF:  

Adreça  e-mail  

Nom represenant  NIF  
 

 
 

  DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT REALITZADA AL LLARG DE L’ANY: 

  
 

Relació de participació en competicions.   

 

Te esport base? 

En cas afirmatiu indica: 

• Nº d’inscrits menors de 14 anys:  

• Nº de monitors: 

• Pòlissa de Responsabilitat Civil: <SI/NO> 

Relació d’events esportius organitzats 

 

Col·laboració amb l’organització d’altres esdeveniments, tant municipal com d’altres clubs o 

associacions.  

 

Organització d’altres activitats i/o competicions (cscoles, campus d’estiu, etc):  

 

Núm. total de socis o persones inscrites a l’activitat (excloure participants en events puntuals): 

Dels quals: 
 

• Núm. de dones inscrites a l’activitat:    ____________________ 
 

• Núm. residents (o que estudien o treballen) a Picanya:   ____________________ 

 

Núm. d’equips (especificar per categories: juvenil, aleví…): 

 
  

 

  INGRESSOS: 

Import total recaptat per quotes:  

Altres ingressos  
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  DESPESES: 

  Quota del club en Federació o altres associacions   

Despesa total per pagament de les fixes federatives (a càrrec del club)  

Despesa de personal (administratius, coordinador, monitors, etc)  

Despesa d’equipacions i materials esportius  

Despesa polissa de responsabilitat civil  

Despesa per l’organització o col·laboració d’events esportius (curses, 

tornejos, campionats…) 
 

Altres  
 

 

  RELACIÓ D’ALTRES SUBVENCIONS OBTINGUDES PER A LA MATEIXA FINALITAT: 

   

L’ associació ha obtingut altres subvencions adreçades a finançar l’activitat subvencionada: 

• <Negatiu/Positiu> 

En aquest cas, cal indicar-hi: 
 

1. Organisme públic o privat que concedeix la subvenció:  

2. Import: 
 

 

Sr. Alcalde / President 

 
INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES 

Les dades per vostè facilitades seran tractats per l’Ajuntament de Picanya, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la 

finalitat de portar la gestió administrativa del registre Municipal d'Associacions o altres col·lectius, a fi de gestionar ajudes o 

subvencions, contactar amb Vostès per a la invitació o organització d'activitats, actes o esdeveniments, així com qualsevol altra 

d'interès municipal o associatiu. 

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders públics o competències 

conferits o, si escau, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interès públic. 

Les dades de contacte del representant seran conservats en el Registre Municipal d'Associacions pel temps que romanga en tal 

condició. És obligatori comunicar el cessament en la representació, així com les modificacions, si escau, dels càrrecs de l'òrgan 

de govern i, si escau, l'extinció de l'associació o col·lectiu. No obstant açò, les dades podran ser conservats, si escau, amb 

finalitats d'arxiu d'interès públic, fi històrica o finalitats estadístiques. 

Les dades de contacte de la persona representant podran ser cedits o comunicats a altres associacions o entitats, a l'efecte de 

ser convocats a actes o esdeveniments, així com ser publicats, si escau, en el lloc web de l'Ajuntament. 

<$ SE056.DPE $> vull que les meues dades siguen cedides o publicades. 

Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A aquests efectes, haurà de 

presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l’Ajuntament: Plaza Espanya, 1 – 46210, Picanya, València o, si escau, al nostre 

Delegat de Protecció de Dades dpd@picanya.org. 

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament 

postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o 

voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix. 

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant 

l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). 

 


