
ANNEX 2. IMPRÉS DE SOL·LICITUD I JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ c-245 PER A CONTRARRESTAR L’IMPACTE DE LES OBRES A CASTELLDEFLS 

Si sol·licita una Persona Jurídica 

 RAÓ SOCIAL
CIF 
Domicilio social 
Adreça electrònica 
Telèfon           Telèfon mòbil 
Nom i cognoms persona representant 
NIF            Càrrec 
Adreça Electrònica 
Telèfon          Telèfon mòbil 

Si sol·licita una Persona Física 

Nom o Cognoms 

NIF 

Domicili social 

Adreça electrònica 

Telèfon         Telèfon Móbil 

Nom comercial 

Activitat del local o negoci 

Adreça del local comercial 

Documentació que s’adjunta, corresponent a l’empresa i persona física 

 CIF   Empresa 
 Escriptures de constitució 

  NIF persona física i/o representant de l’empresa 
 Acreditació de la despesa a subvencionar i del seu pagament relacionades en aquest imprès,    segons els articles 14 i 15 de la 

convocatòria per import superior a 1.000,00€ 
         Document d’alta censal de l’activitat, model 036/037 de Hisenda 

        Llicència Municipal d’activitat 

Subvenció sol·licitada                                        EUROS. 

Ha sol·licitat i/o obtingut per a la mateixa activitat/projecte una altra subvenció ajut? En cas afirmatiu, especifiqueu-la. 

SI /NO Quina? 

 Data, firma i segell 
Persona sol·licitant  



JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA REALITZADA: 
Núm. Factura Data 

Factura 
Nom 
proveïdor 

Nif 
proveïdor 

Descripció de la 
despesa 

Data 
pagament 
factura 

Import total 
BASE IMPOSABLE 
factura (1) 

FINANÇAMENT DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA    
RECURSOS EXTERNS        RECURSOS PROPIS 
Subvenció de l’Ajuntament de Castelldefels:              Aportació del beneficiari: 

Subvenció Generalitat: 

Subvenció Diputació:                 SUMA TOTAL D’INGRESSOS: 

Altres (cal especificar-los):                 PER FINANÇAR L’ACTIVITAT (2):              

Diferència (1)-(2)    

En el cas que aquesta diferència sigui negativa, caldrà retornar l’import de la subvenció no gastada. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE: 

Primer.- Que compleixo tots els requisits que consten en aquest formulari i em comprometo a aportar els justificants de la documentació adjunta a requeriment 
de l’Ajuntament de Castelldefels. 
Segon.- Que les dades consignades en aquest formulari i en els documents adjunts son certs i sóc coneixedor/a de que la seva inexactitud o falsedat podrà 
comportar els perjudicis que en dret corresponguin. 
Tercer.- Que autoritzo a l’Ajuntament de Castelldefels a fer les comprovacions necessàries, fins i tot davant altres administracions o Entitats Públiques, sobre la 
informació i el compliment de les dades declarades. 
Quart.-  Que estic al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social i altres obligacions provinents d’ingressos de dret públic, incloent el 
reintegrament de subvencions anteriors. I que no tinc deutes en període executiu, llevat que aquests deutes es trobin ajornats. 
Cinquè.- Que actualment l’activitat està donada d’alta i que em comprometo a  mantenir l’activitat oberta en un temps mínim de 6 mesos des del moment de 
l’atorgament de la subvenció. 
Sisè.- Que s’ha efectuat el pagament de les despeses recollides en aquesta relació i que han estat destinades íntegrament a l’activitat referida. 
Setè.- Que l’aportació de l’Ajuntament de Castelldefels, conjuntament amb les altres fonts de finançament obtingudes, no supera el cost de l’activitat 
subvencionada. 
Vuité.- 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. 
Novè.- Que em  comprometo a difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Castelldefels.  
Desé.- Que em comprometo a justificar i conservar els documents acreditatius de les despeses efectuades per al desenvolupament de  l’activitat/projecte 
subvencionat i dels ingressos obtinguts per a l’activitat esmentada. 
Onzè.- Que em comprometo a comunicar a l’Ajuntament ajuts presents o futurs obtinguts amb la mateixa finalitat. 
Dotzé.- Que em comprometo a complir totes les condicions que es recullen a les bases i a la convocatòria, a la Llei General de Subvencions i a l’Ordenança 
General de Subvencions d’aquest Ajuntament. 
Tretzè.- Que em comprometo a tenir donada d’alta l’empresa a la Guía d’empreses Municipal, abans que s’atorgui la subvenció. 
Catorzè.- Que accepto rebre la notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta sol·licitud.  
Indiqui la direcció electrònica on desitja rebre els avisos de les seves notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, podrà rebre un avís per SMS. 

Direcció de correu electrònic Telèfon mòbil  

Des de l’emissió de l’avís de notificació disposa de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si, una vegada transcorregut aquest termini, no ha accedit a la 
notificació, aquesta s’entendrà rebutjada. Des del moment en què accedeixi al contingut de la notificació, aquesta s’entendrà practicada. 
La direcció electrònica i el telèfon mòbil que ens indiqui, serà on rebrà els avisos de la notificació electrònica, i si procedeix, la contrasenya per accedir al contingut 
de la notificació.  

Data, firma i segell 
           Persona sol·licitant  
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