
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RAÓ SOCIAL  

CIF  

Núm. inscripció en Registre 

Municipal d’Entitats i 

Associacions ciutadanes 

 

 

 

 

Dades del representant* 

NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL  

NIF/NIE/CIF  

* Haurà d’acompanyar-se documentació acreditativa de la representació que ostenta, en cas de variació 

respecte de la representació acreditada en el moment de la presentació de la sol·licitud de la 

subvenció concedida. 

 

Dades de contacte i notificacions 

TELÈFON MÒBIL  E-MAIL  

 
 

OBSERVACIONS 
 

Les condicions i requisits exigibles que haurà de complir el beneficiari per a la presentació de la 

documentació justificativa de la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost, estan 

establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal.  
 

En cas que el beneficiari no hagi realitzat l’activitat, haurà de renunciar total o parcialment i 

retornar els diners percebuts a la bestreta, si es el cas, abans que finalitzi el termini per a la 

justificació. 

 

Documentació complementària  
 

 Compte justificatiu simplificat de l’activitat subvencionada, que inclou: 

 Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada comprensiva de: 

 Document de la difusió realitzada de l’activitat subvencionada, amb la denominació completa 

i el logotip de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com a entitat que l’ha finançat, o 

declaració conforme no es va programar la seva confecció. 

 

DECLARO RESPONSABLEMENT:  
 

1. Que totes les dades facilitades en aquesta sol·licitud i en la documentació 
adjunta són certes i que he llegit els advertiments legals. 
 

2. Que el beneficiari ha complert totes les obligacions i/o condicions establertes 
en els instruments reguladors de la concessió de la subvenció; i que disposa de 

tota la documentació que així ho acredita, que es posarà a disposició d’aquest 

Ajuntament quan li sigui requerida, sense perjudici de la facultat de 

verificació de la conformitat de les dades declarades que ostenta l’Ajuntament 

de Sant Andreu de la Barca en virtut de l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 

d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

  Relació de despeses subvencionables i no subvencionables que integren l’import total 

del pressupost declarat del projecte de l’activitat (ANNEX 2B). 
  Relació d’altres ingressos o subvencions obtinguts amb la mateixa finalitat o 

declaració de la seva inexistència (ANNEX 2C). 

  Memòria de la/es activitat/s realitzada/es (descripció i resultats obtinguts) (ANNEX 

2A). 

SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ 

CONCEDIDA A LES ENTITATS PARTICIPANTS EN LA CAVALCADA DE REIS.
 

 
Dades personals del beneficiari de la subvenció  

DEPARTAMENT __________________________________________ 



Catalunya i de l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 
 

3. Que l’import econòmic de la subvenció assignada s’ha destinat íntegrament a 
finançar l’actuació per a la qual va ser concedida; que aquesta quantia, de 

forma aïllada o conjuntament amb altres fonts de finançament, no superen el 

cost total de l’activitat subvencionada; i que en els imports dels justificants 

consignats en la relació de despeses adjunta no s’ha inclòs l’IVA deduïble. 
 

 

5. Que els justificants inclosos en la relació de despeses aportada, o els 

percentatges imputats a l’activitat subvencionada, no s’han fet servir ni es 

faran servir en un futur per a justificar cap altre subvenció. 
 

6. Que es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i a la 

verificació del compliment de les condicions exigides en l’acord de concessió o 

sotmetre’s a les mesures de control financer que s’escaiguin.  
 

7. Que el sotasignant està facultat per actuar en nom del beneficiari. 
 

 

 

Per la qual cosa, SOL·LICITO s’admeti a tràmit aquesta instància i es tingui per 

justificada la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost, segons les 

condicions establertes en els instruments reguladors de la concessió de la 

subvenció i d’acord amb el pressupost estimatiu declarat.  
 

 
 Signatura  

 

 

 

      

  

 
 

Sant Andreu de la Barca, ______ de _____________________ de _______ 

 

 
 

CONSENTIMENT CONSULTA DE DADES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Art. 28 de la Llei 39/2015, 
d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) 

 

Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a efectuar consulta de les dades i els antecedents 

que constin en fitxers d’altres Administracions Públiques, per tal de comprovar que es compleixen les 

condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol•licitud i per revisar-les fins a 

l’extinció de la seva vigència. 
 

          En cas de que no autoritzeu, marqueu la casella 
 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 Informació important 
 

Articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal 
 

És obligatori omplir tots els camps de la instància. Per què?  
Perquè l'article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, estableix que les sol·licituds que es formulin a l'Administració hauran de contenir 

les dades que s'assenyalen al formulari. 
 

Quin tractament rebran les vostres dades personals? 

Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter 

confidencial, en els fitxers creats per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb la finalitat de poder 

tramitar la vostra sol·licitud. 

Qualsevol altre tractament no previst en els indicats fitxers requerirà el vostre consentiment inequívoc, 

llevat de la utilització que pugui fer-ne l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per enviar-vos informació 

oficial o d'interès ciutadà, o qualsevol altre actuació compresa dins l'exercici de les funcions de 

l'Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent. 
 

Quins drets teniu en relació amb les dades que ens heu proporcionat? 

Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació al 

consentiment atorgat, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, al Registre 

General de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. 

En cas que, per a la tramitació de la vostra sol·licitud, calguin dades o antecedents que es trobin en fitxers 

de titularitat d'altres administracions públiques, podeu autoritzar-nos directament per a l'accés a aquests 

fitxers, i estalviar-vos d'aquesta manera el tràmit.  
 

 
A L'IL·LUSTRE ALCALDE PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA 

4. Que es compromet a conservar els documents originals justificatius de 

l’aplicació de la subvenció concedida, en tant puguin ser objecte de les 

actuacions de comprovació i control. 
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