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Data

Núm. entrada

INSTÀNCIA GENERAL     

Sol·licitant
Nom i cognoms NIF/NIE

Nom sentit (aquest espai s’ha d’emplenar en cas que la persona trans (transgènere, transsexual) s’identifiqui 
amb el nom sentit d’acord amb la targeta sanitària expedida per CatSalut).

Gènere (aquestes dades només seran emprades a efectes estadístics) Home Dona No binari

Correu electrònic Telèfon

Domicili Municipi Codi Postal

Representant
Nom i cognoms NIF

EXPOSO:

SOL.LICITO:

Documents aportats

Clàusula de tractament de dades

De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, amb la signatura d'aquest document
s'autoritza que les dades de caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades en el fitxer denominat
Registre i Gestió Administrativa, responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa.
La finalitat d’aquest tractament és la de tramitar la vostra sol·licitud. Aquestes dades no seran transmeses a terceres
persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o
legítim per a la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació
o supressió, la limitació del tractament o d'oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions
caldrà que es facin a l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu
electrònic a sac.  tortosa  @tortosa.cat  
S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del l'Ajuntament a protecciodades@tortosa.cat

Tortosa,          d’/de                       de

ALCALDIA, AJUNTAMENT DE TORTOSA

Signatura

Plaça Espanya, 1 43500 Tortosa T 977 58 58 00  F 977 58 58 52 info@tortosa.cat  www.tortosa.cat



ANNEX 2

PRESSUPOST D’INGRESSOS i DESPESES DE L’ACTIVITAT 

Nom de l’entitat o particular sol·licitant:

INGRESSOS

· Quotes de socis

· Rendiment de capital  

· Altres

Subvencions:

· Generalitat

· Diputació

· Ajuntament de Tortosa

· Consell Comarcal 

- Altres  

· Venda de productes (entrades espectacles, 
samarretes, pins, loteria, etc.)

· Donacions

· Altres

Total Ingressos previstos €

DESPESES

· Lloguers maquinària 

· Publicitat i propaganda

· Compres i serveis de tercers

· Despeses de transport

· Altres (assegurances, etc) 

Total despeses previstes €

Tortosa, ___ de ________________ de _____

 

(Nom i cognoms del representant)
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