
Castelldefels, a _____ de _______ de _______ 

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informen que les vostres dades personals seran 
tractades per l’Ajuntament de Castelldefels amb la finalitat de fer constar la recepció de la vostra 
petició (tractament 0246 Registre general), la qual finalitat està legitimada en els articles 16 de la Llei 
39/2015 i 41 de la Llei 26/2010. Les vostres dades només seran cedides al Departament Municipal 
que hagi de gestionar la vostra petició. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així 
com altres drets sobre aquestes adreçant-se per escrit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest 
Ajuntament. (OAC - Plaça de l’església,1).  

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informen que les vostres dades personals seran 
tractades per l’Ajuntament de Castelldefels amb la finalitat de fer constar la recepció de la vostra 
petició (tractament 0246 Registre general), la qual finalitat està legitimada en els articles 16 de la Llei 
39/2015 i 41 de la Llei 26/2010. Les vostres dades només seran cedides al Departament Municipal 
que hagi de gestionar la vostra petició. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així 
com altres drets sobre aquestes adreçant-se per escrit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest 
Ajuntament. (OAC - Plaça de l’església,1).  

1. Que s’ha efectuat el pagament de les despeses recollides en aquesta relació i que han

estat destinades íntegrament a l’activitat referida.

2. Que l’aportació de l’Ajuntament de Castelldefels, conjuntament amb les altres fonts de

finançament obtingudes, NO supera el cost de l’activitat subvencionada.

3. Que estic al corrent de les obligacions tributàries o altres provinents d’ingressos de dret

públic, incloent els reintegraments de subvencions anteriors. I que no tinc deutes en

període executiu, llevat que aquests deutes es trobin ajornats o fraccionats o quan la

seva execució es trobi suspesa.

4. Que les factures i tiquets pagats amb la subvenció referida no s’han utilitzat com a

justificació de pagament d’altres subvencions, ni de l’Ajuntament ni d’altres organismes.

5. Que s’adjunten a aquesta declaració tots els documents digitalitzats, justificatius tant de

la despesa com dels pagaments realitzats per dur a terme l’activitat subvencionada.

6. Que aporto o he aportat tota la difusió feta referida a l’activitat subvencionada en els

termes indicats a les bases o referida al conveni col·laboració.

7. Que l'entitat disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que les

persones que participen en les actvitats  no han estat condemnades per sentència ferma

per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

8. Que el financement del projecte subvencionat ha suposat els següents ingresos:

DECLARACIÓ JURADA PER A ENTITATS BENFICIÀRIES DE SUBVENCIONS 
CONCEDIDES PER L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS DESTINADES A 
L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE CARÀCTER LÚDIC 

ÀREA DE L'AJUNTAMENT GESTORA DE LA SUBVENCIÓ: 

Curs 20         - 20                                                      Expedient concessió 
Entitat beneficiària:
CIF:
Data de finalització de la última actuació de l'activitat subvencionada: 
Cost total que finalment han tingut les activitats subvencionades: 
Import de la subvenció concedida: 

DECLARO:



Castelldefels,  de  de 20

Signatura del/la representant legal de l'entitat beneficiària i segell

RECURSOS PROPIS BENEFICIARI 
Inscripcions i/o quotes inscrits:

Total:

RECURSOS EXTERNS
Subvenció de l'ajuntament de Castelldefels: 
Subvencions Generalitat:
Subvencions Diputació:

Total:

Suma total d'ingressos per finançar l'activitat: 
Total despeses:
Diferència ingresos-despeses*:

*La diferència entre ingressos i despeses imputades al projecte ha der ser 0.
En el cas que aquesta diferència sigui positiva, caldrà retornar l'import de la subvenció
no gastada i en el cas que sigui negativa, cal acreditar la manera de finançament de les
factures justificades

Les dades numèriques aportades en aquesta pàgina han de quadrar amb les aportades 
en l'Excel requerit on es demanen els imports desglosats.

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informen que les vostres dades personals seran 
tractades per l’Ajuntament de Castelldefels amb la finalitat de fer constar la recepció de la vostra 
petició (tractament 0246 Registre general), la qual finalitat està legitimada en els articles 16 de la Llei 
39/2015 i 41 de la Llei 26/2010. Les vostres dades només seran cedides al Departament Municipal que 
hagi de gestionar la vostra petició. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com 
altres drets sobre aquestes adreçant-se per escrit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest 
Ajuntament. (OAC -Plaça de l’església,1).
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