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JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

amb DNI En/na
i com a representant de l’entitat.

INGRESSOS: DESPESES:

Detallar totes les despeses conjuntes dels diferents conceptes pels quals s'ha demanat 
subvenció (activitat) i els ingressos vinculats a aquests conceptes d'acord amb la fitxa de sol·licitud. 

Presentar còpia de les factures i documentació acreditativa del seu pagament.

*Si us manca espai, podeu afegir un full de càlcul complementari en el moment de tramitar la sol·licitud.

I, perquè així consti, 

DATA

SIGNATURA DEL/DE LA SOL·LICITANT

D’acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,  
s’informa  a  la  persona  interessada  que  les  dades  facilitades  seran  incloses  en  el  fitxer 
automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament i que poden ser objecte d’inclusió en 
altres  fitxers  automatitzats  per  fer-ne  el  tractament  informàtic.  Així  mateix,  s’informa  a  la  
persona interessada de la possibilitat d’exercir  els drets  d’accés, rectificació, cancel·lació i  
oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent,  mitjançant escrit adreçat a qualsevol  
dels punts d’atenció ciutadana.

CONCEPTE         IMPORT CONCEPTE         IMPORT

DECLARO sota la meva responsabilitat que el pressupost d'ingressos i despeses dels 
conceptes presentats a la subvenció són els que es declaren a continuació, que s'ha aplicat a 
l'activitat subvencionada.

ACTIVITAT SUBVENCIONADA:

PRESSUPOST TOTAL DE LES DESPESES



Us informem que les dades personals facilitades en aquest procés selectiu seran tractades 
per l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres amb l’única finalitat de gestionar-lo, d’acord 
amb l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament d’aquestes dades, 
l'Ajuntament posa a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades 
(ajuntament@ajllavaneres.cat).

Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho 
considereu oportú, una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(APDCAT). 

Les dades facilitades, un cop finalitzat el procés selectiu que n’ha originat la recollida, seran 
conservades seguint les instruccions de gestió documental i arxiu municipals.

Així mateix, us informem que ni se cediran ni es transferiran sense el vostre consentiment o 
una previsió legal, i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i 
limitació al tractament de les dades, d’acord amb la legislació vigent, a través de la Seu 
electrònica o presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (plaça de la Vila, 1, 08392 Sant 
Andreu de Llavaneres).
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