
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 són certes i sóc coneixedor 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 i amb la Seguretat Social.

Data       i signatura el/la sol·licitant:  

Les dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS, per a la finalitat indicada, el qual adopta les 
mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. 

Accepto expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació municipal de l'AJUNTAMENT de CASTELLDEFELS relativa a les 
competències i activitats municipals de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985 de 2 d'abril – Art. 25 i 27). 

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a 
l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Castelldefels. 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

Entitat interessada 
Nom entitat CIF 

Nom representant DNI 

Domicili social Telèfon 

Adreça electrònica Web 

Núm. registre municipal associacions (si és entitat de Castelldefels) 

Registre oficial d’associacions (entitats no locals) 

Activitat/projecte per al qual se sol·licita subvenció 

Activitat/projecte: 

Pressupost total: 
Sumeu NOMÉS les despeses “justificables” segons les Bases /Convocatòria de la subvenció a la que opteu. 

Import de subvenció que sol·liciteu: 

A qui se sol·licita la subvenció 

Altres activitats/projectes presentats el mateix any per als quals s’ha sol·licitat subvenció. 
Activitat/projecte Organisme/àrea gestora 

He sol·licitat o obtingut per a la mateixa activitat/projecte una altra subvenció o ajut. 
En cas afirmatiu, cal especificar-la: Sí No 

   Alcaldia-Presidència 



Data i firma /segell: 

El/la sol·licitant 

SIGNATURA DE COMPROMISOS 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR 

Juntament amb la present sol·licitud caldrà presentar la documentació següent: (Marqueu amb una X) 

 Fotocòpia CIF de l’entitat o persona física o jurídica interessada (quan no s’hagi facilitat anteriorment a 
l’Ajuntament). 

 Fitxa descriptiva de l’activitat/projecte, que ha d’incloure necessàriament el pressupost d’ingressos i 
despeses de l’activitat/projecte. 

 Altra documentació necessària segons bases i convocatòria de la Subvenció. 

COMPROMISOS 

Si es concedeix la subvenció sol·licitada, el/la beneficiari/ària adquireix els compromisos següents: 

1. Dur a terme l’activitat subvencionada en els termes de la concessió.
2. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.
3. Subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi els accidents i la responsabilitat civil pels danys i

perjudicis que l’exercici de l'activitat pogués produir, per tot el període de durada de dita activitat.
4. Obtenir les autoritzacions que siguin necessàries per realitzar l’activitat, si és el cas.
5. Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Castelldefels.
6. Comunicar puntualment a l’Ajuntament qualsevol incidència en el desenvolupament de

l’activitat/projecte.
7. 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.
8. Renunciar totalment o parcialment a la subvenció si tota l’activitat/projecte o bé una part no es duu a

terme i retornar l’import corresponent si s’ha percebut a la bestreta.

ADVERTIMENT.- L’incompliment de compromisos pot ocasionar la revocació de la subvenció. 
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